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สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบียน 
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์

จงัหวดัปทุมธานี 



สารจากอธิการบด ี
 ขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกคนดวยความยินดียิ่ง ท่ีได เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเปนสถาบันการศึกษาท่ีองคสมเด็จพระราชปตุจฉา      
เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงประทานกําเนิดมาเปนเวลา ๘๖ ป  นับแตกอตั้ง 
มหาวิทยาลัยไดขยายบทบาทและหนาท่ีดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
การบริการวิชาการแกทองถ่ิน ตลอดจนไดพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาท้ังดานทฤษฎีและการปฏิบัติ จาก
สถานการณจริง เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพสังคมไทยและสังคมโลกปจจุบัน อันจะนําไปสูการมีขีดสมรรถนะใน
การประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตอไป โดยยึดม่ันในเอกลักษณของมหาวิทยาลัย “เปน
สถาบันท่ีนอมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมุงหวังใหบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน” และเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพมาตรฐานมีทักษะใน
การคิดวิเคราะหและการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศเสริมสรางความเขมแข็ง
ของทองถ่ินเพ่ือความม่ันคง  ยั่งยืนของประเทศ มีคุณธรรม ศีลธรรม จิตสํานึกท่ีดีตอสังคมโดยรวม ตาม
เปาประสงคของมหาวิทยาลัย โดย มหาวิทยาลัย ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
กระบวนการการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ  (Productive Learning) เพ่ือพัฒนาทองถ่ินโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงผานงานพันธกิจ สัมพันธ ถายทอด และเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เปนมหาวิทยาลัยแหง
เดียวในประเทศไทย ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลท่ี ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหอยู “ในพระบรมราชูปถัมภ” ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดจัดการศึกษาตั้งแตระดับกอน วัยเรียน จนถึง
ระดับปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชาท้ังโปรแกรมท่ีสอนเปนภาษาไทยและสอนเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือ
เตรียมและพัฒนานักศึกษาสูความเปนสากล เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาบานเมืองตอไป ขอใหนักศึกษาทุก
คนไดตระหนักและระลึกอยูเสมอวา นักศึกษาเปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะตอง
พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาในขณะท่ีนักศึกษาอยูท่ีมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นักศึกษาจะตองชวยกันสราง
ชื่อเสียงและภาพพจนท่ีดีใหแกมหาวิทยาลัย   
 คูมือนักศึกษาฉบับนี้นับวาเปนเอกสารสําคัญท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรท่ีเขาศึกษา
ตลอดจนประกาศ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย ใหมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติไดถูกตองตลอด
ระยะเวลาท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยแหงนี้ 
 สุดทายนี้  ในนามของผูบริหาร และคณาจารย ขออํานวยพรใหนักศึกษาทุกคนประสบความสําเร็จ
ในการศึกษา ตามท่ีไดมุงหวังไวทุกประการ 
 
 
 
               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

              จังหวัดปทุมธานี 
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คํานํา 
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2563 เลมนี้ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทําข้ึนเพ่ือให

นักศึกษาใชเปนคูมือสําหรับวางแผนการเรียนตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู ณ มหาวิทยาลัยแหงนี้จนสําเร็จ
การศึกษา เนื้อหาสาระของคูมือนักศึกษาเลมนี้ประกอบดวยสิ่งจําเปนท่ีนักศึกษาจะตองรู ตั้งแตประวัติความ
เปนมาของมหาวิทยาลัย ประกาศ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ข้ันตอนการยื่นคํารอง ขอมูล
อาจารยท่ีปรึกษา และหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน หวังเปนอยางยิ่งวานักศึกษาทุกคน จะไดรับประโยชนจาก
คู มือนักศึกษาเลมนี้ เ พ่ือใชเปนแนวทางวางแผนจัดการศึกษาของตนเองจนสามารถศึกษาไดสําเร็จ 
สมดังความปรารถนาทุกประการ 
 

 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

              2563 
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 เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการ
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อาทิตย พ.ศ. 2563.......................................................................................................... 
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 สาขาวิชาคณิตศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 181 
 สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 184 
 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 188 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 192 
 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 195 
 สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 198 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 201 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562                      205 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 208 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ป)  
 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 213 
 สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 216 
 สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561 220 
 สาขาวิชาดุริยางคศิลป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 224 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 230 
 สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 234 
 สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 237 
 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 241 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.4 ป)  
 สาขาวิชาทัศนศิลป หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 244 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.4 ป)   
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 248 
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.4 ป) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561 252 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป)  
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 257 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 260 
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 265 
 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 269 
 สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟตแวร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 272 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 276 
 สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 281 
 สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2563 284 
 สาขาวิชาการจดัการภยัพิบัติและบรรเทาสาธารณภยั หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 287 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป)  
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 291 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561 296 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 299 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.4 ป)  
 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 303 
 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560 307 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560 310 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560 313 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป)  
 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 316 
 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบัณฑิต (ทล.บ.4 ป)   
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2563 319 
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี (ตอเนื่อง)   
 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 325 
คณะวิทยาการจัดการ  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.4 ป)  
 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561 329 
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 332 
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2563 336 
 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561 339 
 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 344 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.4 ป)                      หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561 347 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.4 ป)  
 สาขาวิชานิเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 350 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ป)  
 สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 353 
คณะสาธารณสุขศาสตร  
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.4 ป)   
 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 358 
 สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 362 
 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 365 
 สาขาวิชาสุขภาพและความงาม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 368 
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.4 ป)   
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 372 
 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการคา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 375 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ป)   

 สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 379 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education) ฉบับปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2559 383 
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ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เปนรูปวงรี 
2 วงซอนกันระหวางวงรี สวนบนเขียนเปนอักษรภาษาไทยวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ” สวนลาง
เขียนเปนอักษรภาษาอังกฤษวา “VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY”ภายใตวงรีดานในมี
ตราพระราชลัญจกรประจําพระองค พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ซ่ึงเปนรูปพระท่ีนั่งอัฐทิศ
ประกอบดวยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเปนอุหรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปลงออกโดยรอบ เหนือจักรเปน
รูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยูบนพระท่ีนั่ง อัฐทิศ แปลความหมายวา ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผนดิน 

 

 สีสัญลักษณตรามหาวิทยาลัย  มีความหมายดังนี้ 
    สีน้ําเงิน     แทนคา สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกําเนิดและพระราชทานนาม  
        “สถาบันราชภัฏ”  
    สีเขียว   แทนคา แหลงท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึงอยูในแหลงธรรมชาติ  
        และมีสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม 
    สีทอง  แทนคา ความเจริญรุงเรืองทางปญญา 
    สีสม  แทนคา ความรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีกาวไกล 
        ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    สีขาว  แทนคา ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ 
         แหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
 
 
 

 ตราสญัลักษณประจํามหาวิทยาลัย 

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
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สีเขียว หมายถึง สีท่ีตรงกับวันประสูติของสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  
ซ่ึงเปนองคประทานกําเนิดมหาวิทยาลัย 

 
 
 

 
วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถ่ินพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี 

 

 
 

มหาวิทยาลัยตนแบบแหงการผลิตครูพัฒนาศักยภาพมนุษยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทองถ่ินใหม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

 

 
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษยโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 

(Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถ่ิน และเปนตนแบบท่ี
สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของทองถ่ิน 

3. ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธและถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือขยายผลการปฏิบัติไปสูประชาชนใน
ทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม 

4. สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตาง
วัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ี
นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ  มีธรรมาภิบาลเพ่ือเปนแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

สีประจํามหาวิทยาลัย 
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บัณฑิตจิตอาสา  พัฒนาทองถ่ิน 

 

 
 

เปนสถาบันท่ีนอมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 
 
 
 

  

  

 

    
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนไมประจํามหาวิทยาลัย   " ตนราชพฤกษ " 
ชื่อวิทยาศาสตร Cassia fistula L. 
ชื่อวงศ             LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE  
ชื่อสามัญ          Golden Shower, Indian Laburnum,  
 Pudding-Pine Tree, Purging Cassia  
ชื่อทองถ่ิน       ราชพฤกษ คูน ลมแลง  
คติความเชื่อ     ชัยพฤกษหรือราชพฤกษ เปนไมท่ีมีคุณคาสูง 
  เปนไมมงคลนามนิยมใชในพิธีสําคัญตาง ๆ  
 และอินธนูของขาราชการพลเรือนก็ปกดิ้นทอง 
 เปนรูปชอชัยพฤกษ 
 

 

 

อัตลักษณ 

เอกลักษณ 

ตนไมประจํามหาวิทยาลัย 
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จังหวัดปทุมธาน ี
(จัดการศึกษาตั้งแตระดับกอนวัยเรียนถึงระดับปริญญาเอก) 

เลขท่ี 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรท่ี 48  ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง   
จังหวัดปทุมธานี 13180 

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

-------------------------------------------------------------------- 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 (โรงเรียนสาธิตนานาชาติ) 

(จัดการศึกษาตั้งแตระดับกอนวัยเรียนจนถึงระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย) 
153  ถนนเพชรบุรี  แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400 

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

จังหวัดสระแกว  
(จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี) 

ถนนสุวรรณศร  ตําบลทาเกษม  อําเภอเมือง  จังหวัดสระแกว  27000 
โทรศัพท 0-3744-7043 , 037-447-111 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีตั้ง 

http://www.vru.ac.th/
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คุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีเปาหมายเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

สรางมาตรฐานทางวิชาการท้ังในดานการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม อันจะนําไปสูการสรางความม่ันใจแกสังคมวาไดจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและเปนท่ี

ยอมรับ ถึงแมวาในปจจุบัน จะมีความตองการของสังคมท่ีหลากหลาย มีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี

มากมาย แตมหาวิทยาลัยจะดําเนินการสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับโอกาสกาวทันความเปลี่ยนแปลงเหลานั้น 

และมีการพัฒนาอาจารยผูสอนใหสามารถบูรณาการเนื้อหาวิชาใหสอดรับกับยุคสมัยของเศรษฐกิจท่ีกาวนํา

ประเทศในขณะนี้ได โดยเฉพาะการสงเสริมใหบัณฑิตสามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับไปพัฒนา

ทองถ่ินใหมีคุณภาพ ใหมีวิถีชีวิตท่ีดีข้ึนอยางยั่งยืน 

 มหาวิทยาลัยไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคไวดังนี้ 

1. เปนผูมีความรูความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล สามารถนํา

ความรูและทักษะไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต 

2. มีทักษะพ้ืนฐานทางดานภาษาและคอมพิวเตอรเพ่ือการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองจากแหลงความรูตาง ๆ ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหม่ันเพียรในการประกอบการงานอาชีพดวยใจรัก ดํารงชีวิตได

อยางเหมาะสม 

4. มีความรักผูกพันตอทองถ่ิน ภาคภูมิใจในคุณคาของความเปนไทย ภูมิปญญาไทยศิลปวัฒนธรรม

ไทย และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

5. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจ 
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ประวัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

 สมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตา 
ตอการศึกษา ของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพรอมท่ีดินประมาณ 4 ไร ใหกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ง
โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2475 ปจจุบันคือ เลขท่ี 153 ถนนเพชรบุรี แขวง
ทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยยายนักเรียนฝกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) 
มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารยใหญ คนแรก คือ อาจารยนิลรัตน บรรณสิทธิ์วรสาสน โรงเรียนใชชื่อ
ยอวา พ เปนสัญลักษณ และสีเขียว เปนสีประจําโรงเรียน เนื่องจากเปนสีประจําวันประสูติของพระองค 
 สถานศึกษาแหงนี้ไดปฏิบัติภารกิจดานการศึกษาท้ังแผนกฝกหัดครู และแผนกสามัญดวยดีตลอดมา 
และไดพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคํานําหนาชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้ 
 1 ตุลาคม 2513 เปนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 
 พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝกหัดครูมาอยู ณ ท่ีตั้งปจจุบัน คือ เลขท่ี 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน
กิโลเมตรท่ี 48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพ้ืนท่ี 294 ไร  3 งาน 
72 ตารางวา ท้ังนี้อาจารยอวยพร เปลงวานิช ผูอํานวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในขณะนั้น ได
ดําเนินการติดตอประสานงานลวงหนากับผูวาราชการจังหวัด ปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน) จึงไดท่ีดิน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยแปลงนี้มาเปนท่ีตั้งของสถาบันในปจจุบัน 
 14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภู มิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา 
โปรดเกลาฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ และสมาคมศิษยเกาฯไว "ในพระบรมราชูปถัมภ" 
 9 พฤศจิกายน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ พรอมดวยสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย ทรงเปดพระ
อนุสาวรียสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราช
ทรัพยสวนพระองคจํานวน 2 แสนบาท ตั้งเปน "มูลนิธิสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ 
 พ.ศ. 2520 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
 พ.ศ. 2528 เปดสอนสาขาวิชาชีพอ่ืนดวยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชา         
ศิลปศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
 14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แกวิทยาลัยครูท่ัวประเทศ เปนเหตุใหเปลี่ยนชื่อเปนสถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 24 มกราคม 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ เปนผลใหสถาบัน
ราชภัฏท่ัวประเทศเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง 
 6 มีนาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชตราพระราชลัญจกรประจําพระองค รัชกาลท่ี 9 เปนตราสัญลักษณประจํา
สถาบันราชภัฏ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาท่ีสุดมิได แก สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 15 กุมภาพันธ 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางพวงมาลาพระ
อนุสาวรียฯ และทรงเปดอาคารฝกประสบการณวิชาชีพ "อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ" 
 ปการศึกษา 2542 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป และ 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
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 ปการศึกษา 2543 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 
 15 กุมภาพันธ 2544 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ ทรงเปดอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร และหอง
ประชุมราชนครินทร ภายในอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
 21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา  
ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหเปลี่ยนชื่อเปน "สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ" 
 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และไดประกาศในพระราช
กิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ยังผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไดยกฐานะเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี" ตั้งแต
วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
 ปการศึกษา 2549  เปดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 3 พฤษภาคม 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีมติเห็นชอบ
ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซ้ือท่ีดินดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อท่ี 86 ไร 3 งาน 19 ตารางวา ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีเนื้อท่ีท้ังหมด 381 ไร 2 งาน 91 ตารางวา ตั้งอยู
เลขท่ี 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 ปการศึกษา 2556 เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) และโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ หลักสูตรนานาชาติท่ีศูนยจัด
การศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ปการศึกษา 2557 เปดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ไดแก หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ (International 
Program) ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
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ช่ือ – นามสกุล ป พ.ศ. 

นายเสนาะ   

นายชูชีพ 

คุณหญิงจรัสศรี 

นายมีชัย 

นายพงศเทพ 

นายจรูญ 

ศ.ดร.วิรุณ 

เทียนทอง 

หาญสวัสดิ์ 

ทีปรัช 

ฤชุพันธุ 

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 

        ปจจุบัน 
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ช่ือ – นามสกุล ป พ.ศ. 
 

อาจารยนิลรัตน   
อาจารยสุนทรี   
คุณหญิงไสววงศ 
อาจารยนิลรัตน 
อาจารยจรัสสม 
อาจารยอวยพร 
อาจารยพเยาว    
อาจารย ดร.อรุณ 
รองศาสตราจารยลําพอง   
อาจารย ดร.วิชัย            
ผูชวยศาสตราจารยปรีชา   
ผูชวยศาสตราจารยจรูญ     
รองศาสตราจารย ดร.ทองหลอ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรสา  
(รักษาราชการแทนอธิการบดี) 
ศาสตราจารย พลโท ดร.โอภาส 
(รักษาราชการแทนอธิการบดี) 
รองศาสตราจารย ดร.สมบัต ิ
(อธิการบดีรักษาการ) 
รองศาสตราจารย ดร.สมบัต ิ
อ.ดร.สุพจน  
(รักษาราชการแทนอธิการบดี) 
ผศ.ดร.สุพจน 
อธิการบด ี

 

บรรณสิทธิ์วรสาสน 
นิลกําแหง 
ทองเจือ  
บรรณสิทธิ์วรสาสน 
ปุณณะหิตานนท                          
เปลงวานิช 
ศรีหงส 
ปรีดีดิลก 
บุญชวย 
แขงขัน 
เศรษฐีธร 
ถาวรจักร 
วงษอินทร 
โกศลานนัทกุล 
 
รัตนบุรี 
 
คชสิทธิ ์
 
คชสิทธิ ์
ทรายแกว 
 
ทรายแกว 

 

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 – ปจจุบัน 

 

 

 

 

ทําเนียบผูบริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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 ศ.ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  
 นายกสภามหาวิทยาลัย  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ผศ.ดร.สุพจน  ทรายแกว  

 อธิการบดี  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร  
 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
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คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผศ.ปรีชา  เศรษฐีธร รศ.ชาคริต  อนันทราวัน ศ.ดร.ดิเรก  ปทมสิริวัฒน 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ศ.ดร.เดือน  คําด ี นายวีระพล  จริประดิษฐกุล นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

นายศานิตย  นาคสุขศร ี รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล นายสุวัฒน  เทพอารักษ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายเอกศักดิ์  คงตระกูล  ศ.จรัญพัฒน  ภูวนันท 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
  

                 
                  อยูระหวาง 

               การสรรหา  
 

 

 

ผศ.ดร.สุพจน  ทรายแกว  รศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม 

อธิการบดี ประธานสงเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 
ประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการ 
กรรมการผูแทนผูบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

ผศ.เจษฎา  ความคุนเคย   ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก รศ.ศศินันท  เศรษฐวัฒนบด ี
กรรมการผูแทนผูบริหาร กรรมการผูแทนผูบริหาร กรรมการผูแทนผูบริหาร 

  
 
 
 
 

 

 ผศ.ดร.ปณณรภัส  ถกลภักด ี  
 กรรมการผูแทนผูบริหาร  
   

กรรมการผูแทนคณาจารย 
 
 

    
 
 

 
 
 
 

 

รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา ผศ.ธนาวุฒิ วงศอนันต ผศ.ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร 
กรรมการผูแทนคณาจารย กรรมการผูแทนคณาจารย กรรมการผูแทนคณาจารย 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ  ผศ.ดร.นฤมล  ธนานันต 
กรรมการผูแทนคณาจารย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

http://council.vru.ac.th/scrip/profile/profile_chanta.html
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คณะผูบริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวดัปทมุธาน ี

 
 
 

อธิการบดี  

   

 ผศ.ดร.สุพจน  ทรายแกว  
   
 รองอธิการบดี  

 
 
 
 

 
 

 
 

รศ.ศศินันท  เศรษฐวัฒนบด ี ผศ.เจษฎา  ความคุนเคย อ.ไชย  มีหนองหวา 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ผศ.ดร.นฤมล  ธนานันต  อ.ปยะ  สงวนสิน 
   
 ผูชวยอธิการบดี  

   
 
 

อ.ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ อ.ชัยวุฒิ  เทโพธ์ิ อ.ดร.โรจนันท  ทรงอยู 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

อ.พิชญาณี  เชิงคีรีไชยยะ ผศ.ธราพงษ  พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผศ.อัญชัญ  ยุติธรรม 
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 คณบดี  

 
 
 

  

ผศ.ดร.อังคณา  กรณัยาธิกุล  ผศ.ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร ผศ.ดร.ปณณรภัส  ถกลภักด ี

คณบดีคณะครุศาสตร 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร 
คณบดี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ผศ.ทรงพลธนฤทธ  มฤครัฐอินแปลง ผศ.ประพันธพงษ  ชิณพงษ ผศ.ดร.เบญจลักษณ  เมืองมีศร ี
คณบดี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

คณบดี 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 

         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ผศ.ดร.กันตฤทัย คลังพหล ผศ.ดร.นิสา  พักตรวิไล ผศ.อารีย สงวนช่ือ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
คณบดี 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
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 ผูอํานวยการ  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ดร.ฉวีวรรณ ศลิะวรรณโณ ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ 
ผูอํานวยการสํานักงาน

อธิการบดี 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิร ิ อ.ชัยวุฒิ  เทโพธ์ิ ผศ.ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทักษ 
ผูอํานวยการ 

สํานักสงเสริมการเรียนรู 
ผูชวยอธิการบดี 

ผูอํานวยการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
  

 
  
 

 

 
 
 
 

 
 ดร.นารี  คูหาเรืองรอง   
 ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  
 ผูอํานวยการกอง  

 
 
 
 
 

  

นางนิธิวดี เจริญสุข  นางนงลักษณ  สมณะ 
ผูอํานวยการกองกลาง  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 
หัวหนางาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

อ.ธันยนิชา วิโรจนรุจ  อ.จิราภรณ  ทองทวี 

หัวหนางาน 
มรภ.วไลยอลงกรณ 
กรุงเทพมหานคร 

 
 

หัวหนางานศูนยภาษา 
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คณะครุศาสตร 
(Faculty of  Education) 

       ผูบริหารประจําคณะครุศาสตร 
ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

ผศ.ดร.อังคณา  กรัณยาธิกุล คณบด ี
ผศ.นันทิยา  รักตประจิต รองคณบด ี
รศ.พนิดา  ชาตยาภา รองคณบด ี
อ.ดร.สุภัชฌาน  ศรีเอ่ียม รองคณบด ี
ผศ.ดร.ชาญชัย  วงศสิรสวสัดิ ์ ผูชวยคณบด ี
อ.ชยพล  ใจสูงเนนิ ผูชวยคณบด ี
อ.ตะวัน  ไชยวรรณ ผูชวยคณบด ี
อ.ศรัญยา  ฤกษขํา ผูชวยคณบด ี
อ.อรัญญา  มุดและ ผูชวยคณบด ี

 

คณาจารยคณะครุศาสตร 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 

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.กันตฤทัย  คลังพหล ค.ด. วิธีวิทยาการวิจยัการศึกษา  
กศ.ม. การวิจัยและสถิตทิางการศึกษา  
กศ.บ. คณิตศาสตร 

ผศ.ดร.ชอเพชร  เบาเงิน กศ.ด. การบริหารการศึกษา  
วท.ม. สุขภาพจิต 
ค.บ. มัธยมศึกษา (เคมี-วิทยาศาสตรทั่วไป) 

ผศ.ดร.ชาญชัย  วงศสิรสวสัดิ ์ คอ.ด. การบริหารอาชีวศึกษา 
คอ.ม. การบริหารอาชีวศึกษา 
วท.บ. ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย 

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

ผศ.ดร.ดนุชา  สลีวงศ 
 

 

ค.ด. เทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา 
ว.ม. สื่อสารมวลชน 
นศ.บ. วทิยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 

ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช ค.ด. หลักสูตรและการสอน 
กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว 
กศ.บ. การประถมศึกษา 

ผศ.ดร.ปยะวรรณ  ขุนทอง ค.ด. จิตวิทยาการศึกษา 
กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว  
พย.บ. พยาบาลศาสตร 

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

ผศ.ดร.เมษา  นวลศรี 

 

  

ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา   
ค.ม. วิจัยการศึกษา 
ค.บ. ชีววิทยาและวิทยาศาสตรท่ัวไป (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศและการเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ 
ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศและการเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ 
ศษ.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา  
ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา 

ผศ.ดร.เรขา  อรัญวงศ ค.ด. หลักสูตรและการสอน  
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร  
ค.บ. การมัธยมศึกษา 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 
 

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

ผศ.ดร.สุวรรณา  จุยทอง กศ.ด. หลักสูตรและการสอน  
ค.ม. การบริหารการศึกษา 
กศ.บ. คณิตศาสตร 

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.จิตเจริญ  ศรขวัญ วท.ม. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
กศ.บ. วิทย-คณิต  
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

ผศ.ชาตรี  พนเจริญสวัสดิ ์ กศ.ม. ภาษาและวรรณคดีไทย 
กศ.บ. ภาษาและวรรณคดไีทย 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 

ผศ.ฐาปนา  จอยเจริญ 
 
 

วท.ม. สัตววิทยา  
ค.บ. มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร (ชีววิทยา) 
ศศ.บ.ประวัติศาสตร 

ผศ.ธัญวรัตน  ปนทอง  วท.ม. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
ค.บ. มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร (ชีววิทยาและวิทยาศาสตรท่ัวไป) 

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

รศ.พนิดา  ชาตยาภา 
  

กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย  
ค.บ. การอนุบาลศึกษา 

อ.ดร.กาญจนา  เวชบรรพต ปร.ด. คณิตศาสตรศึกษา  
ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา 
ค.บ. คณิตศาสตร 

อ.ดร.นิติกร  ออนโยน ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร 
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร  
ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร (เคมี) 

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

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

อ.ดร.พิทักษ  นิลนพคุณ ค.ด. หลักสูตรและการสอน  
M.A. Curriculum Development   
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

อ.ดร.พิมพลักษณ  มูลโพธิ ์ ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา  
ศษ.บ. การมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 

อ.ดร.เลอลักษณ  โอทกานนท 
 

กศ.ด. หลักสูตรและการสอน  
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร (คอมพิวเตอร)  
ศษ.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 
บธ.บ. การจัดการทั่วไป 

อ.ดร.วราภรณ  วราธิพร ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
ค.บ. บรรณารักษศาสตร 

อ.ดร.วัสสพร  จิโรจพันธุ  
 

ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย  
ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร  
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร 

อ.ดร.ศักดา  สถาพรวจนา 
 
 

ค.ด. การบริหารการศึกษา  
ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  
กศ.บ. ประวัติศาสตร 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 

อ.ดร.สุภัชฌาน  ศรีเอ่ียม 
 

ค.ด. อุดมศึกษา 
ศศ.ม. ภาษาไทย 
กศ.บ. ภาษาไทย 

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

อ.เกียรติศักดิ์  รักษาพล กศ.ม. ชีววิทยา 
วท.บ. วทิยาศาสตรการแพทย 

อ.กุลชาติ  พันธุวรกุล   ค.ม. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.บ. การปฐมวัย 

อ.คันธรส  ภาผล กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย  
ค.บ. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก 

อ.จิตตรี  พละกุล วท.ม. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
กศ.บ. วิทยาศาสตร-เคมี  
สธ.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

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

อ.ชัยวัฒน  อุยปาอาจ ค.ม. การศึกษาคณิตศาสตร  
ค.บ. มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร 
(คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรทัว่ไป) 

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

อ.นพพล  จันทรกระจางแจง Master of Teaching Chinese to Speraker of Other 
Languages  
ศษ.บ. (การสอนภาษาจนีในฐานะภาษาตางประเทศ) 

อ.นิตย  เนี่ยงนอย ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 

อ.พัชรินทร  เศรษฐีชัยชนะ 
 

วท.ม. การสอนคณิตศาสตร 
ค.บ. คณิตศาสตร 

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

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

อ.มณฑา  วิริยางกรู ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

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

อ.วิลินดา  พงศธราธิก กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย  
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 

อ.วิษณุ  สุทธิวรรณ กศ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา 
ค.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป 

อ.ศรัณยา  ฤกษขํา วท.ม. ชีววิทยา  
วท.บ. ชีววิทยา 

อ.ศัสยมน  สังเว ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

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

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

อ.อรัญญา  มุดและ 
 

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  
บธ.ม. ธุรกิจระหวางประเทศ  
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
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คูมือนักศึกษา ประจําป 2563  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(Faculty of Agricultural Technology) 

ผูบริหารประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

ผศ.ทรงพลธนฤทธ  มฤครัฐอินแปลง คณบด ี
ผศ.ดร.คมกฤษณ  แสงเงิน รองคณบดี 
ผศ.ดร.พิษณุ  แกวตะพาน รองคณบดี 
อ.ภาคิณ  หมั่นทุง รองคณบดี 
อ.ศิริวิมล  ศรีมีทรัพย รองคณบดี 
อ.ธนา  ก่ัวพานชิ ผูชวยคณบด ี
อ.วันอาสาฬห  พิทักษ ผูชวยคณบด ี
อ.วิเชียร  พุทธศรี ผูชวยคณบด ี

คณาจารยประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 

รศ.ดร.ศรีนอย  ชุมคํา วท.ด. (สัตวศาสตร)  
วท.ม. เกษตรศาสตร  
วท.บ. เกษตรศาสตร  

ผศ.ดร.กรรณิกา  อัมพุช ปร.ด. พืชไรนา (เอกพืชไร)  
วท.ม. สัตวบาล 
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 

ผศ.ดร.สุภณิดา  พัฒธร 

 
ปร.ด. วิทยาศาสตรการอาหาร  
วท.ม. เทคโนโลยทีางอาหาร  
วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

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

ผศ.ทรงพลธนฤทธ  มฤครัฐอินแปลง วท.ม. วิทยาศาสตรการอาหาร  
ทษ.บ. เทคโนโลยกีารอาหาร 

ผศ.นันทปภัทร  ทองคํา 
 

วท.ม. วิทยาศาสตรการอาหาร   
ทษ.บ. เทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมอาหาร 

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

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

ผศ.ดร.คมกฤษณ  แสงเงิน 
 

ปร.ด. พืชศาสตร 
วท.บ. เกษตรศาสตร 

ผศ.ดร.ณัฐพงค  จันจุฬา 
 
 

ปร.ด. พืชสวน   
วท.ม. พืชสวน 
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ  
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 

ผศ.ดร.พิษณุ  แกวตะพาน 
 
 

ปร.ด. พืชไร  
วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตพชื  
วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช 

อ.ดร.ราชาวด ี ยอดเศรณี วท.ด. สัตวศาสตร  
วท.ม. สัตวบาล 
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 

อ.ธนา  ก่ัวพานชิ ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร) 
วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชสวน) 

อ.ภาคิณ  หมั่นทุง ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร) 
ทล.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน) 

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

อ.วันอาสาฬห พิทักษ ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร) 
วท.บ. (พืชสวน) 

อ.วิเชียร  พุทธศรี ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร) 
วท.บ. (พืชศาสตร) สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน 

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

อ.ศิริวิมล  ศรีมีทรัพย ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร) 
วท.บ. พืชสวน 

อ.หรรษา  เวียงวะลัย วท.ม. เทคโนโลยชีีวภาพ 
วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(Faculty of Industrial Technology) 

 ผูบริหารประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

รศ.ดร.เบญจลักษณ  เมืองมีศรี คณบด ี
ผศ.ประภาวรรณ  แพงศรี รองคณบด ี
ผศ.อําพล  เทศด ี รองคณบด ี  
รศ.ดร.กรินทร  กาญทนานนท รองคณบด ี

      คณาจารยประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒอิาจารย 

รศ.ดร.กรินทร  กาญทนานนท Ph.D. Industrial Engineering  
M.S. Electrical Engineering  
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

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

รศ.ดร.วัชระ  เพิ่มชาต ิ
 

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

รศ.จิราภรณ  เบญจประกายรัตน M.Eng. Agricultural Systems Engineering 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 

ผศ.ดร.กฤษฎางค  ศุกระมูล 
 

วศ.ด. วิศวกรรมเคร่ืองกล   
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  
วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 

ผศ.ดร.ชาคริต  ศรีทอง 
 
 

วท.ด. ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม 
บธ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม  
วท.บ. ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย 

ผศ.ดร.ชุมพล  ปทุมมาเกษร 
 

วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม  
ค.อ.ม. ไฟฟา  
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

ผศ.ดร.ธนพร  พยอมใหม วศ.ม. วิศวกรรมสารสนเทศ 
วท.บ. ฟสิกส 

ผศ.ดร.ปยะนนัท  สายัณหปทุม ปร.ด. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา  
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป (กอสราง,ศิลปหัตกรรม) 

ผศ.ดร.วิวัฒน  คลังวจิิตร 
 
 
 
 

ปร.ด. การบริหารอาชีวศึกษา 
กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป (ไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส) 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒอิาจารย 

ผศ.ประจบ  ดบีุตร  
 

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

ผศ.ประภาวรรณ  แพงศรี  
 

วท.ม. วิทยาการการจัดการอุตสาหกรรม  
วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เซรามิกส)  
ศป.บ. (ทัศนศิลป-เซรามิกส) 

ผศ.สมคเณ  เกียรติกอง ค.อ.ม. สถาปตยกรรม 
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป (กอสราง) 

ผศ.สัญลักษณ  ก่ิงทอง 
 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  
วศ.บ. เคร่ืองจักรกลเกษตร 

ผศ.สุวิทย  ฉุยฉาย  ค.อ.ม. ไฟฟา  
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

ผศ.อําพล  เทศด ี วศ.ม.การจัดการอุตสาหกรรม 
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป (ชางยนต) 

อ.ดร.พลอยไพลิน  ยงศิริ 
 

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

อ.ดร.โยษิตา  เจริญศิริ 
 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 
วศ.ม. อิเลก็ทรอนิกสและโทรคมนาคม  
อส.บ. เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

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

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

อ.ดร.อรวิกา  ศรีทอง  
 

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

อ.กนกนาฏ  พรหมนคร 
 

ศ.ม. เคร่ืองเคลือบดินเผา  
ศ.บ. เคร่ืองเคลือบดนิเผา (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

อ.กันยารัตน  เอกเอ่ียม วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

อ.กิตติศักดิ์  วาดสันทัด 
 

วท.ม. หุนยนตและระบบอัตโนมัติ  
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

อ.จิรัญญา  โชตยะกุล 
 

วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  
วท.บ. ฟสิกส 

อ.จุฑามาศ เถียรเวช ค.อ.ม. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ  
ศป.บ. นฤมิตศิลป (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒอิาจารย 

อ.โชติกาญจน  ราชกรม 
 

วศ.ม.วิศวกรรมโยธา 
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 

อ.ธนัง  ชาญกิจชัญโญ 
 

ศล.ม. การออกแบบ 
ศล.บ. เคร่ืองปนดินเผา 

อ.ธราพงษ  พฒันศักดิ์ภิญโญ 
 
 

วศ.ม. วิศวกรรมโครงสราง 
วศ.บ. โยธา  
วศ.บ. อุตสาหการ  

อ.ธีรนนท  ไชยคุณ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

อ.พีรวัฒน  อาทิตยตั้ง วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ระบบวดัคุม) 

อ.ภัทราภรณ  เหนือศรี วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

อ.ภูมิรินทร  ทวิชศรี วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
บธ.ม. การจัดการวิศวกรรม 
อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา  

อ.วิศวรรธน  พัชรวชิญ ค.อ.ม. เทคโนโลยผีลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
ค.อ.บ. สถาปตยกรรม 

อ.ศัลยชัย  ใจสมุทร วศ.ม. ทรัพยากรน้ํา 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

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

อ.ศิริวรรณ  พลเศษ ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม) 

อ.สุธาสินี  อินตุย วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธาทรัพยากรน้ํา 

อ.องอาจ  ทับบุรี วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟากําลัง 

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

ผูบริหารประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

ผศ.ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร คณบด ี
ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ รองคณบด ี
รศ.ดร.หทัยรัตน  อวมนอย รองคณบด ี
อ.ดร.สมทรง  บรรจงธิติทานต รองคณบด ี
อ. พัชรินทร รมโพธิ์ชืน่ ผูชวยคณบด ี
อ. ฤทัย สําเนียงเสนาะ ผูชวยคณบด ี
อ.ศิริวรรณ  กําแพงพันธ ผูชวยคณบด ี
อ.สุธา ฟูสุวรรณ ผูชวยคณบด ี

อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 

รศ.ศศินันท  เศรษฐวัฒนบด ี  ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)  
กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ ปร.ด. (การเมือง)  
ศศ.ม. (รัฐศาสตร) 
ร.บ. (ทฤษฎีทางรัฐศาสตร) 
บธ.บ. (บริหารงานบุคคล) 

ผศ.ดร.ไททัศน  มาลา 
 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)  
รป.ม. (การปกครองทองถ่ิน) 
ร.บ. (การเมืองการปกครอง) เกียรตินิยมอันดับ 2 

ผศ.ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 

ผศ.ดร.หทัยรัตน  อวมนอย ปร.ด. (ประชากรศึกษา) 
วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน) 
วท.บ. (จิตวิทยา) 

ผศ.ดร.อนงค  อนันตริยเวช ค.ด. (การอุดมศึกษา)  
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร) 
อ.บ. (บรรณารักษศาสตร)   

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

ผศ.เดือนฉายผูชนะ  ภูประเสริฐ ศ.ม. (จิตรกรรม) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) 

ผศ.ธนาวฒุิ  วงศอนนัต น.ม. (บริหารงานยุติธรรม) 
น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย)  
น.บ. (นิติศาสตรบณัฑิต) 
 



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี |29 
 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563  

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒอิาจารย 
ผศ.ธีระญา  ปราบปราม 
 

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

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

ผศ.ประกาศิต  ประกอบผล 
 

อ.ม. จริยศาสตรศึกษา 
พธ.บ. การสอนสังคมศึกษา 

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

ผศ.พรศิริ  นาควัชระ อ.ม. (ภาษาไทย)  
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  

ผศ.มณเฑียร  รุงหิรัญ  ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี)  
ค.บ. (ดนตรีสากล)  

ผศ.เอก  ศรีเชลียง 
  

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)  
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)  
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) 

อ.ดร.กฤตยชญ  คํามิ่ง 
 

ปร.ด. ทัศนศิลปและการออกแบบ  
ศ.ม. เคร่ืองเคลือบดินเผา  
ศ.บ. เคร่ืองปนดินเผา 

อ.ดร.กัมลาศ  เยาวะนิจ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)  
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร 
ร.บ. (รัฐศาสตรการปกครอง) เกียรตินิยมอันดับ 2 

อ.ดร.รัฐชาติ  ทัศนัย รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร)  
ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 
วท.บ. (สถิติประยุกต)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)  

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

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ ปร.ด. (การเมือง)  
ศศ.ม. (รัฐศาสตร) 
ร.บ. (ทฤษฎีทางรัฐศาสตร) 
บธ.บ. (บริหารงานบุคคล) 

อ.ดร.ดุสิตธร  งามยิ่ง 
 

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร) 
ศศ.ม. (โบราณคดี) 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ศศ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

อ.ดร.มนัส  สายเสมา ค.ด. (การบริหารการศึกษา)  
กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร) 
อ.บ. (บรรณารักษศาสตร) 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒอิาจารย 
อ.ดร.วิภาพร  ตัณฑสวัสดิ ์ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต)  

กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
ศศ.บ. (บัญช)ี  

อ.ดร.วุฒินนัท  สีเตชะ M.A. (Linguistics) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

อ.ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต ปร.ด. (พัฒนบูรณาการศาสตร)  
พบ.ม. (ประชากรศาสตร) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) 

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

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

อ.จิราภรณ  ทองทวี ศศ.ม. ญี่ปุนศึกษา 
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุน  

อ.ชนินทร  จักรภพโยธนิ ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 
ศษ.บ. (สังคมศาสตร) 

อ.ชยันต  พลอาสา ศ.ม. ทัศนศิลป 
ศ.บ. ทัศนศิลป 

อ.ชัชพันธุ  ยิ้มออน ร.ม. (การปกครอง) 
ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

อ.ณัฏฐพัฒน   ผลพิกุล  ศป.ม. นาฏยศิลปไทย 
ศป.บ. นาฏยศิลปตะวันตก 

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

อ.ดวงกมล  ทองอยู 
 

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

อ.พัชรินทร  รมโพธิ์ชืน่ ศศ.ม. (การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม) 
ศศ.บ. (นาฏศิลปและการละคร) เกียรตินิยมอันดับ 2 

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

อ.เทวพงษ  พวงเพชร 
 

ร.ม. (การปกครอง)  
ร.บ. (การเมืองการปกครอง)  

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

อ.ธีระศักดิ์  เครือแสง 
 

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 
กศ.บ. (การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา) 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒอิาจารย 

อ.นริศรา  จริยะพันธุ รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการจดัการเชิงกลยุทธ) (เกียรตินิยม)  

ศศ.บ. (รัฐศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1 
อ.นฤมล  สเนลโกรฟ M.A. (Language and Communication) 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
อ.นัฏภรณ  พูลภักด ี ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง) 

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 
อ.นารีนาถ  วงษปรีชา ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

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

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
อ.บุญอนนัต  บุญสนธิ ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)   

ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 
อ.บุษบา  แฝงสาเคน ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)  

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิมอันดับ 2 
อ.ปวิช  เรียงศิริ ศศ.ม. (การแปลภาษาอังกฤษและภาษาไทย) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิมอันดับ 1 
อ.ปยะ  กลาประเสริฐ ศศ.ม. (รัฐศาสตร)  

ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 
อ.ปยะ  สงวนสิน 

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

อ.ปยังกรู  ตันวิเชียร ศ.ม. (ภาพพิมพ) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ)  

อ.พิชญาณี  เชิงคีรี  ไชยยะ 
  

อ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (วรรณคดไีทย)  

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

อ.มนตรี  ชินสมบูรณ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต)  
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม) 

อ.มุกริน  วิโรจนชูฉัตร M.A. Language, Literacy,and Culture 
อ.ม. (วรรณคดเีปรียบเทียบ) 
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)  

อ.รุงอรุณ  วณิชธนะชากร 
 

ศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

อ.ฤทัยทิพย  จันทรสระแกว ศศ.ม. (รัฐศาสตรภาคภาษาอังกฤษ)  
น.บ. (นิติศาสตร) 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
อ.วงศวริศ  นิพิฐวิทยา ศศ.ม. (ดนตรีปฏิบัติ)  

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

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

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) 
อ.วรลักษณ  วีระยุทธ ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) 

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

ว.บ. (วารสารศาสตร) 
อ.วาที่ ร.ต.วุฒิชัย  สายบุญจวง 

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

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

อ.วิไลลักษณ  เรืองสม 
 

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

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

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

อ.ศิริวรรณ  กําแพงพันธ วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) 
ศษ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)  

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

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

อ.สมรรถพงศ  ขจรมณี ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) 
วท.บ. (จิตวิทยา) 

อ.สิริวิทย  สุขกันต อ.ม. (ภาษาไทย)   
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

อ.สุธิดา  โตะแสง 
 

ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร 
ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

อ.อัญชัญ  ยุติธรรม  น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)  
น.บ. (นิติศาสตรบณัฑิต) 
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คณะวิทยาการจัดการ 
(Faculty of Management Sciences) 

      ผูบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 
ผศ.ประพันธพงษ  ชณิพงษ คณบด ี
ผศ.ดร.รัตนา  สีด ี  รองคณบด ี
อ.ดร.ธนิษฐนันท  จนัทรแยม รองคณบด ี
อาจารยปวริศา  เลิศวิริยะประสทิธิ์ รองคณบด ี
อาจารยกิตินันธ  มากปรางค ผูชวยคณบด ี
อาจารยชลยีา  ยางงาม ผูชวยคณบด ี
อาจารยธันยนิชา  วิโรจนรุจน ผูชวยคณบด ี

  คณาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ 
ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 

รศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา Ph.D. (Economics)  
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)  
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) 

รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม ศ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) 
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

ผศ.ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร DBA. (Business Administration) 
MBA. (Business Administration) 
MPA. (Public Administration) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ  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. (เศรษฐศาสตร)  
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) 

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

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

ผศ.ชวาลา  ละวาทิน บธ.ม. (การบริหารองคการและการจัดการ)  
บธ.บ. (การบริหารทั่วไป) 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
ผศ.ประกอบเกียรติ  อ่ิมศิริ 
 

ศศ.ม. (รัฐศาสตร)  
นศ.ม. (สื่อสารมวลชน)  
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) 

ผศ.ประพันธพงษ  ชณิพงษ ศศ.ม. (การจัดการทองเที่ยว)  
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับ 2 

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

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

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

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

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

ผศ.ศิริพงษ  ฐานมัน่ บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)  
กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

ผศ.สุจิราภรณ  ฟกจันทร พบ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนษุย)  
บธ.บ. (การบริหารทั่วไป) 

ผศ.อัจฉราวรรณ  สุขเกิด ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)  
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรพัฒนา) 

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

ผศ.อาภา  ไสยสมบัต ิ
 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)  
วท.บ. (บริหารธุรกิจ) 

ผศ.อุทัย  ยะรี นศ.ม. (การโฆษณา)  
พธ.บ. (รัฐศาสตร)  
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) 

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

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

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

อ.ดร.มนสิชา  อนุกูล 
 

กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ)  
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
บธ.บ. (การเงิน) 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
อ.ดร.วรีรัตน  สัมพัทธพงศ บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ)  

บธ.ม. (การตลาด)  
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

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

อ.กิตินันธ  มากปรางค วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน)  
วท.บ. (อัญมณีวิทยา) 

อ.จุรีรัตน  หนองหวา ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

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

อ.ถิรนันท  ทิวาราตรีวิทย วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน)  
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ 

อ.ธนิษฐนันท  จันทรแยม บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส)  

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
อ.ธันยนิชา  วิโรจนรุจน บธ.ม. (การตลาด)  

นศ.บ. (ประชาสัมพันธ) 
อ.ธิติรัตน วงษกาฬสนิธุ บช.ม. (การบัญชี)  

บช.บ. (การบัญช)ี 
อ.นิรินธนา  บุษปฤกษ บธ.ม. (การเงิน) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิมอันดับ 1 
อ.นิศากร  มะลิวัลย บธ.ม. (การจัดการโลจสิติกส)  

ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 
อ.ปริยากร  สวางศรี บธ.ม. (การบัญช)ี 

บธ.บ. (การบัญช)ี 
อ.ปวริศา  เลิศวิริยะประสทิธิ ์
 

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว)  
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับ 2 

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

อ.พิชญณี  ตีรณากรณ วท.ม. (การจัดการโลจสิติกส) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 
บธ.บ. (การตลาด) 

อ.ภัทรภร  พุฒพันธ 
 

บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

อ.ภารดี  นึกชอบ บช.ม. (การบัญช)ี  
บช.บ. (การบัญช)ี 

อ.มัณฑนา  สีเขียว 
 

MMI (Master of Moving Image) 
วท.บ (เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ) 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
อ.วัชรพล  วงศจันทร บธ.ม. (การจัดการโลจสิติกส) 

ทล.บ. (การจัดการการขนสงสนิคาทางอากาศ) 
อ.ศรินธร  ไชยรัตน บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  

บธ.บ. (การตลาด) 
อ.ศิริพร  จิระชัยประสิทธ ิ บช.ม. (การบัญช)ี  

บธ.บ. (การบัญชี) 
อ.ศิริวรรณ  คําด ี บธ.ม. (การจัดการองคการ)  

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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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
(Faculty of Science and Technology) 

      ผูบริหารประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 
ผศ.ดร.ปณณรภัส  ถกลภักดี 

 

 

    

 

 

 

คณบด ี
ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี รองคณบด ี
อ.ดร.นพรัตน  ไวโรจนะ รองคณบด ี
อ.มัชฌกานต  เผาสวัสดิ ์ รองคณบด ี
ผศ.ดร.วีระวัฒน  อุนเสนหา ผูชวยคณบด ี
อ.กิตติศักดิ์  สิงหสูงเนิน ผูชวยคณบด ี
อ.ดร.จินตจุฑา ขําทอง ผูชวยคณบด ี
อ.ดร.บุษยา จูงาม ผูชวยคณบด ี
อ.ไพรินทร  มีศรี ผูชวยคณบด ี

      คณาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ 
 

วท.ด. ชีวเคมี  
วท.ม. เคมีชีวภาพ  
กศ.บ. เคม-ีคณิตศาสตร 

รศ.ดร.ศศมล  ผาสุก กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา (เคมี)  
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร (เคมี)  
กศ.บ. เคมี 

รศ.ดร.วีระพงษ  แสง-ชูโต กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา (เคมี) 
ศศ.ม. ศึกษาศาสตรการสอนวิทยาศาสตร 
กศ.บ. วิทยาศาสตรทัว่ไป 

ผศ.กมลมาศ  วงษใหญ 
 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)  
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ผศ.คชินทร  โกกนุทาภรณ วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต   
วท.บ. คณิตศาสตร 

ผศ.จินตนา  จันทรศิริ กศ.ม. การวัดผลการศึกษา  
กศ.บ. คณิตศาสตร 

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

ผศ.ดร.ขนิษฐา  ภมรพล ปร.ด. เทคโนโลยสีิ่งแวดลอม 
วท.ม. วิศวกรรมและการจัดการสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ) 
วท.บ. เคมทีรัพยากรสิ่งแวดลอม  
ศ.บ.  เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนษุย 

ผศ.ดร.ณฐกมลวรรณ  ศรีจั่นเพชร Ph.D. Polymer Science and Technology  
M.S. Polymer  
วท.บ. ปโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน 
 
  

ปร.ด. วิทยาศาสตรศึกษา (เคมี) 
วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา (เคมี) 
ค.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป  

ผศ.ดร.ณัฐสิมา  โทขันธ ปร.ด. (ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดลอม) 
วท.ม. (ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดลอม)  
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

ผศ.ดร.ดรุณี  หันวิสัย ปร.ด. คณิตศาสตรประยุกต 
ค.ม. คณิตศาสตร 
ค.บ. คณิตศาสตร 

ผศ.ดร.ตีรณรรถ  ศรีสุนนท 
 
 

ปร.ด. วนศาสตร (การจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม)  
วท.ม. การจัดการลุมน้ําและสิง่แวดลอม 
วท.บ. การพัฒนาการเกษตร 

ผศ.ดร.ชลอ  วงศแสวง Ed.D Educational Adminiseration 
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร (ฟสิกส)   
กศ.บ. (ฟสิกส-คณิตศาสตร) 

ผศ.ดร.นฤมล  ธนานันต วท.ด. พันธุศาสตร  
วท.ม. พันธุศาสตร  
วท.บ. เกษตรศาสตร 

ผศ.ดร.นิสา  พักตรวิไล วท.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)  
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)  
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

ผศ.ดร.ปณณรภัส  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.พรรณวภิา  แพงศรี  ปร.ด. เทคโนโลยชีีวภาพ  
วท.ม. เทคโนโลยชีีวภาพ  
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 

ผศ.ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทักษ ปร.ด. วิทยาศาสตรการอาหาร  
วท.ม. วิทยาศาสตรการอาหาร 
วท.บ. คหกรรมศาสตร 

ผศ.ดร.รัตถชล  อางมณ ี ปร.ด. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นพิภพ 
วท.ม. ภูมิศาสตรการวางแผนการตั้งถ่ินฐานมนุษย  
วท.บ. วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 

ผศ.ดร.วีระวัฒน  อุนเสนหา ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม) 
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม) 
ศศ.บ. ศึกษาศาสตรประถมศึกษา 
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ผศ.ดร.สําเนียง  อภิสันติยาคม 
 
 

วท.ด. เคมอิีนทรีย  
วท.ม. เคมีอินทรีย 
วท.บ. เคมี 

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

ผศ.กนกวรรณ  ปุณณะตระกูล MAT. HE (Home Economics)  
ค.บ. คหกรรมศาสตร 

ผศ.ณฐพงศ  เมธินธรังสรรค วท.ม. กีฏวิทยาและสิง่แวดลอม  
วท.บ. ชีววิทยา 

ผศ.ดวงเดือน  วัฏฏานุรักษ วท.ม. เทคโนโลยชีีวภาพ  
วท.บ. ชีววิทยา 

ผศ.ทักษิณา  วิไลลักษณ ค.อ.ม. คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ศ.บ. เศรษฐศาสตร  
ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 

ผศ.เบญจมาศ  แกวนุช 
 

วท.ม. ฟสิกส  
ศษ.บ. คณิตศาสตร-ฟสิกส 

ผศ.เบญจางค  อัจฉริยะโพธา คศ.ม. คหกรรมศาสตร  
คศ.บ. อาหารและโภชนาการ 

ผศ.มณทิพย  จันทรแกว วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)  
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

ผศ.วรายุทธ  อัครพัฒนพงษ 
 

วท.ม. การสอนฟสิกส  
ศษ.บ. ฟสิกส-คณิตศาสตร 

ผศ.วัฒนา  อัจฉริยะโพธา วท.ม. เทคโนโลยชีีวภาพ  
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 

ผศ.วิวัฒน  ชินนาทศิริกุล พบ.ม. สถิติประยุกต (ระบบและการจัดการสารสนเทศ)  
กศ.บ. คณิตศาสตร 

ผศ.อมีนา  ฉายสวุรรณ วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ  
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

ผศ.อิงอร  วงษศรีรักษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร  
วท.บ. วทิยาการคอมพิวเตอร 

อ.ดร.จินตจุฑา  ขําทอง ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดลอม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 

อ.ดร.ณัฐกาญจน  นําพนัธุวิวฒัน ปร.ด. คณิตศาสตร 
วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต  
วท.บ. คณิตศาสตร 

อ.ดร.นพมาศ  ประทุมสูตร ปร.ด. (ฟสิกส) 
วท.ม. (ฟสิกส)  
วท.บ. (ฟสิกส)   
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
อ.ดร.นพรัตน  ไวโรจนะ 
 
 

ปร.ด. คณิตศาสตรประยุกต  
วท.ม. คณิตศาสตร   
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร 

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

อ.ดร.ประภาพร  ชุลีลัง 
 
 

ศษ.ด. (สิ่งแวดลอมศึกษา) 
พบ.ม (รัฐประศาสนศาสตร)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 

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

อ.ดร.พชรวรรณ  รัตนทรงธรรม  
 

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

อ.ดร.มัทนภรณ  ใหมคามิ 
 
 

ปร.ด. พฤกษศาสตร 
วท.ม. พฤกษศาสตร  
วท.บ. ชีววิทยา 

อ.ดร.เยาวภา  แสงพยับ ปร.ด. ฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ) 
วท.ม. ฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ)  
วท.บ. ฟสิกส 

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) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542. 

อ.ดร.สินีนาท  สุขทนารักษ  ปร.ด. วิทยาศาสตรการอาหาร 
วท.ม. วิทยาศาสตรการอาหาร 
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ 

อ.ดร.สุภาวิณี  ขันคํา ปร.ด. คณิตศาสตรประยุกต 
วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต  
วท.บ. คณิตศาสตรประยุกต 

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

อ.กัญญณัช  คงครบ วท.ม. สถิติประยุกต  
วท.บ. สถิต ิ
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
อ.กิตติศักดิ์  สิงหสูงเนิน วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร (คอมพิวเตอร) 

ค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 
อ.ขวัญแข  สงัดวงศ วท.ม. วิศวกรรมทางการแพทย 

วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
อ.จิตติมา  กอหร่ังกูล วท.ม. เทคโนโลยสีิ่งแวดลอม  

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 
อ.จุฑารัตน  โพธิ์หลวง 

 
วท.ม. คณิตศาสตร  
วท.บ. คณิตศาสตร 

อ.จุรีมาศ  ดีอํามาตย คศ.ม. คหกรรมศาสตร  
คศ.บ. อาหารและโภชนาการ 

อ.ชลลดา  พละราช 
 

วท.ม. สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
วท.บ. ชีววิทยา 

อ.ชวลิต  โควีระวงศ .SC.computer science 
M.Eng.Information and communication 
Technology for Embedded system 

อ.ชุมพล  จนัทรฉลอง วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ  
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

อ.ไชย  มีหนองหวา M.Phil computer Science 
M.Sc. Computer Science  
วท.บ. คอมพิวเตอร 

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

อ.ณัฐกานต  ทองพันธุพาน วท.ม.การวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาชุมชน 
วท.บ.สิ่งแวดลอม 

อ.ณัฐพงศ  วัฒนศิริพงษ วท.ม. คณิตศาสตรศึกษาสารสนเทศ  
วท.บ. คณิตศาสตร 

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

อ.ดาวรถา  วีระพันธ ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 

อ.เดชพล  จิตรวัฒนกุลศิริ M.Eng. Water Engineering and Management 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา 

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

อ.นิธิพนธ  นอยเผา 
 

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

อ.ประณมกร อัมพรพรรดิ์ M.INF.SC (Database System) 
วท.บ. วทิยาการคอมพิวเตอร 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
อ.ปณณรัตน  วงศพัฒนานิภาส วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร (คอมพิวเตอร) 

คอ.บ. อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 
อ.ปทมาภรณ  เจริญนนท  วท.ม. เภสัชเคมีและพฤกษเคมี 

วท.บ. การแพทยแผนตะวนัออก 

อ.พชรกมล  กลั่นบุศย M.P.H.M. Primary Health Care Management 
(International Program) 
วท.บ. สุขศาสตรอุตสาหกรรมความปลอดภัย 

อ.พัชรลักษณ  วัฒนไชย คศ.ม. คหกรรมศาสตร  
วท.บ. อาหารและโภชนาการ 

อ.ไพรินทร  มีศรี วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
บธ.บ. ระบบสารสนเทศ 

อ.มัชฌกานต เผาสวัสดิ ์ วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ  
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

อ.โยธิน  กัลยาเลิศ กศ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา  
ค.บ. ฟสิกส-คณิตศาสตร 

อ.ใยแพร  ชาตรี วท.ม. (โภชนศาสตร)  
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาโภชนวิทยา 

อ.วัชราภรณ  วงศสกุลกาญจน วท.ม.สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
วท.บ. วท.บ.อนามัยสิ่งแวดลอม 

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

อ.วิศรุต  ขวัญคุม วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร  
วท.บ. วทิยาการคอมพิวเตอร 

อ.วีระศักดิ์  ศรีลารัตน คศ.ม. ออกแบบแฟชั่นผาและเคร่ืองกาย 
ศศ.บ. คหกรรมศาสตร 

อ.ศกุนตาล  มานะกลา วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาโภชนวิทยา 
วท.บ. (ประมง) สาขาวิชาผลิตภัณฑประมง 

อ.เศรษฐพงศ  วงษอินทร 
 

วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ  
วท.บ. สถิติประยุกต 

อ.ลัดดาวัลย  กงพล ี
 

พทป.บ. การแพทยแผนไทยประยุกต 
วท.ม. กายวิภาคศาสตร 

อ.สุจาริณี  สังขวรรณะ วท.ม. (โภชนศาสตร)  
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร 

อ.สุนันทา  ศรีโสภา วท.ม. คณิตศาสตร  
วท.บ. คณิตศาสตร 

อ.สุนี  ปญจะเทวคุปต 
 
 

พบ.ม. สถิติประยุกต (วิทยาการคอมพิวเตอร)  
วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ  
กศ.บ. คณิตศาสตร 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 

อ.สุรินทร  อุนแสน 
 

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

อ.อมตา  อุตมะ วท.ม. อาชีวเวชศาสตร 
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
วบ.บ. วิทยาศาสตรสุขภาพ 

อ.อรวรรณ  ชํานาญพุดซา วท.ม. สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

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

ผูบริหารประจําคณะสาธารณสขุศาสตร 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 
ผศ.อารีย  สงวนชื่อ คณบด ี
รศ.ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค รองคณบด ี
อ.ธธิธา  เวียงปฏิ รองคณบด ี

อ.ปณณทัต  ตันธนปญญากร รองคณบด ี
อ.จันทรรัตน  จาริกสกุลชยั ผูชวยคณบด ี

อ.เจียระไน  ปฐมโรจนสกุล ผูชวยคณบด ี

อ.ฉัตรประภา  ศิริรัตน ผูชวยคณบด ี

อ.เฟองฟา  รัตนาคณหุตานนท ผูชวยคณบด ี

อ.สุทธิดา  แกวมุงคุณ ผูชวยคณบด ี

อ.อภิญญา อุตระชัย ผูชวยคณบด ี

คณาจารยประจําคณะสาธารณสุขศาสตร 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒอิาจารย 

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

รศ.ดร.สมชาย  ดุรงคเดช 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.อารีย  สงวนชื่อ วทม. สาธาณสุขศาสตร สาขาสขุศึกษา  
ค.บ.  สุขศึกษา 

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

อ.ดร.รัฐพล   ศิลปรัศมี 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) 
วท.ม. (สุขาภิบาลสิง่แวดลอม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 

อ.กริช  เรืองไชย ส.ม. สาธารณสุขศาสตร 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการ 
        ความปลอดภัยในอาหาร 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 

อ. ภัทรา  พวงชอ วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ) 
วท.บ. (การแพทยแผนตะวนัตก) 

อ.เจียระไน  ปฐมโรจนสกุล  วท.ม. (สุขาภิบาลสิง่แวดลอม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 

อ.จันทรรัตน  จาริกสกุลชยั วท.ม. (วิทยาศาสตรเคร่ืองสําอางค) 
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร (สาขาอาหารและโภชนาการ) 

อ. ชวภณ  พุมพงษ วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวการแพทย) 
พท.ป. (การแพทยแผนไทยประยุกต) 

อ.ฉัตรประภา  ศิริรัตน ส.ม. สาธารณสุขศาสตร  
วท.บ. สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

อ.ธธิธา  เวียงปฏิ ส.ม. โภชนศาสตรเพื่อสุขภาพ  
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร (วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม) 

อ.นัชชา  ยนัต ิ วท.ม. สาธารณสุขศาสตร  
วท.ม. โรคติดเชื้อและวิทยากรระบาด 
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร  

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

อ.พิชสุดา  เดชบุญ วท.ม. สาธารณสุขศาสตร  
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร 

อ.เฟองฟา  รัตนาคณหุตานนท ส.ม. อนามัยสิ่งแวดลอม  
วท.ม. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

อ.รัตนาภรณ  อาษา ส.ม. สาธารณสุขศาสตร  
วท.บ. อนามัยสิง่แวดลอม 

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

อ.สุทธิกาญจน  มุงขุนทด วท.ม. เภสัชวิทยา  
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 

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

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

อ.อภิญญา  อุตระชัย ส.ม. สุขศึกษาและการสงเสริมสขุภาพ 
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร 
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
(Collage of Innovative Management (CIM)) 

      ผูบริหารประจําวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
ชื่อ – นามสกุล    ตําแหนง 

ผศ.ดร.นิสา  พักตรวิไล คณบด ี

อ.ดร.อมรรักษ  สวนชูผล รองคณบด ี

อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา รองคณบด ี  

อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน รองคณบด ี

อ.ดร.อนญัญา โพธิ์ประดษิฐ ผูชวยคณบด ี

คณาจารยประจําวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 

ผศ.ดร.วนัสพรรัศม  สวัสด ี ปร.ด. เทคโนโลยสีิ่งแวดลอม 
วท.ม. พลังงานทดแทน 
วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

ผศ.ดร.สุพจน  ทรายแกว 
 

 

ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร 
ร.บ. เทคนิครัฐศาสตร 
ศษ.บ. การประถมศึกษา 

ผศ.ดร.สุวารีย  ศรีปูณะ 
 

ศษ.ด. สิ่งแวดลอมศึกษา  
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. รัฐประศาสนศาสตร  
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร 
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร  
บธ.บ. ระบบสารสนเทศ 

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

อ.ดร.ชมัยภรณ  ถนอมศรีเดชชยั ร.ด. ความสัมพันธระหวางประเทศ 
ศศ.ม. รัฐศาสตร 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

อ.ดร.นภาพร  สิงหนวล 
 
 

ปร.ด. การจัดการสาธารณะ 
บธ.ม. การจัดการสาธารณะ 
วท.บ. วนศาสตร (วนศาสตรชุมชน) 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
อ.ดร.ประภาพร  ชุลีลัง ศษ.ด. สิ่งแวดลอมศึกษา 

พบ.ด. รัฐประศาสนศาสตร 
ศศ.บ. รัฐศาสตร 

อ.ดร.ผมหอม  เชิดโกทา 
   
 

ปร.ด. สิ่งแวดลอมศึกษา  
บธ.ม. การบัญชี  
บธ.บ. การบัญช ี  

อ.ดร.ภัทรพล  ชุมม ี ปร.ด. บริหารธุรกิจ  
M.B.A. Business  Communication 
B.B.A. การจัดการ 

อ.ดร.ศศิธร  หาสิน ปร.ด. วนศาสตร (นิเวศวิทยาปาไม) 
วท.ม. วนศาสตร (ชีววิทยาปาไม) 
วท.บ. วนศาสตร (ชีววิทยาปาไม) 

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

อ.ดร.สุขสกล  วลัญตะกุล ปร.ด. การบริหารการศึกษาและภาวะผูนาํ 
บธ.ม. ธุรกิจระหวางประเทศ 
บธ.บ. การตลาด 
วท.บ. การพยาบาล 

อ.ดร.อมรรักษ  สวนชูผล กศ.ด. การศึกษาผูใหญ  
ศศ.ม. พัฒนาสังคมศาสตร 
ศศ.บ. รัฐศาสตร 

อ.ชนัญชิตา  อรุญแข บธ.ม. การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว 
ศศ.บ. การทองเที่ยวและการโรงแรม 

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.พัชราภรณ  จันทรฆาฎ ศศ.ม. การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว 
บธ.บ. การจัดการการทองเที่ยว 

อ.พูนสวัสดิ์  แกวเกียรติสกุล 
  

บธ.ม. การตลาด  
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

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

อ.ภัทราพร  ทิพยมงคล 
 
 

ศศ.ม. การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว 
ศศ.บ. การโรงแรมและการทองเที่ยว 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน M.B.A. Hospitality and Tourism Management 

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

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

อ.วัลภา  จันดาเบา 
 

วท.ม. บริหารการบิน 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

อ.สินิทรา  สุขสวสัดิ ์ M.M. Marketing  
กศ.ม. การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
วท.บ. คณิตศาสตรประยุกต 
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. การทองเที่ยวและการโรงแรม 
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งานวิชาศึกษาทั่วไป 
(General Education) 

ผูบริหารประจํางานวิชาศึกษาทั่วไป  
ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

อ.ศิริพร  จิระชัยประสิทธ ิ ผูชวยอธิการบด ี
อ.กัตตกมล  พิศแลงาม รองหัวหนางานวชิาศึกษาทั่วไป 
อ.ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ ์ รองหัวหนางานวชิาศึกษาทั่วไป 
อ.ธีรพงษ  นอยบุญญะ รองหัวหนางานวชิาศึกษาทั่วไป 

คณาจารยประจํางานวิชาศึกษาทั่วไป 
ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒอิาจารย 

ผศ.กานตมณี  ไวยครุฑ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 

ผศ.ดร.สุภารัตน  คําเพราะ ค.ด. การบริหารการศึกษา  
กศ.ม. การศึกษานอกระบบ  
ค.บ. สังคมศึกษา 

อ.ดร.โกมล  จันทวงษ ปร.ด. การศึกษาและการพัฒนาสังคม  
กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว  
กศ.บ. สังคมศึกษา 

อ.ดร.นลินอร  นุยปลอด ปร.ด. อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร 
วท.บ. ชีววิทยา 

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

อ.ดร.โรจนันท  ทรงอยู ปร.ด. วิชาวัฒนธรรมศาสตร 
ศศ.ม. การจัดการทางวัฒนธรรม  
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

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

อ.ธีรพงษ  นอยบุญญะ ศศ.ม. รัฐศาสตร   
ศศ.บ. รัฐศาสตร 
น.บ. นิติศาสตร 

อ.ปรียาภา  เมืองนอก 
 

พธ.ม.การพัฒนาชุมชน  
ทล.บ.เทคนิคการพิมพ 

อ.ภัทรเวช  ธาราเวชรักษ 
 

วศ.ม.การจัดการงานวิศวกรรม 
วศ.บ.วัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลย ี

อ.รวิธร  ฐานัสสกุล 
 

ศศ.ม.รัฐศาสตร 
ศศ.บ.รัฐศาสตร 

อ.วิณากร ที่รัก 
 

กษ.ม. การจัดการทรัพยากรเกษตร 
วท.บ. การประมง 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒอิาจารย 

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

ผูบริหารประจํางานศูนยภาษา 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 
อ.จิราภรณ  ทองทวี หัวหนางานศูนยภาษา 

คณาจารยประจํางานศูนยภาษา 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒอิาจารย 
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.จิรารัตน  ประยูรวงษ อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ  
อ.บ. ภูมิศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) 

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

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

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

อ.กษิรา จันทะสะเร 
 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรเพื่อการสื่อสาร) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

อ.จิราภรณ  ทองทวี B.A. (Japanese) 
M.A. (Japanese Studies) 

อ.เทพมานพ  ลิขิตวิเศษกุล ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต ดานการสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย) 

อ.ปทมา  ร่ืนสุข ศศ.ม. ภาษาอังกฤษธุรกิจเพือ่การสื่อสารนานาชาติ  
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

อ.รติพร  พานดวงแกว 
 

ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศส  

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

อ.อิสรา  นามตาป อ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  สระแกว 
 (Sakaeo) 

ผูบริหารประจํา มรภ.วไลยอลงกรณฯ สระแกว 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 
อ.ชัยวุฒิ  เทโพธิ ์ ผูชวยอธิการบด ี
อ.กีรฉัตร วันชวย รองผูอํานวยการ 
อ.คณิต  เรืองขจร รองผูอํานวยการ 
อ.ฉัตรชัย  เสนขวัญแกว รองผูอํานวยการ 

คณาจารยประจํา มรภ.วไลยอลงกรณฯ สระแกว 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒอิาจารย 

อ.ดร.เจนจิรา  นาม ี ปร.ด. เกษตรศาสตร 
วท.ม. เกษตรศาสตร  
วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 

อ.ดร.ชมัยภรณ  ถนอมศรีเดชชยั ร.ด. รัฐศาสตร 
ศศ.ม. รัฐศาสตร  
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  

อ.ดร.พัณณกร  สอนไว รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร  
ร.ม. รัฐศาสตร 
น.บ. นิติศาสตร 
บธ.บ. การจัดการทั่วไป 

อ.กีรฉัตร  วันชวย 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  เสนขวัญแกว วท.ม. สัตวศาสตร  
วท.บ. สัตวศาสตร  

อ.เฉลิมพงษ  จันทรสุขา ศศ.ม. พัฒนาสังคมและมนษุย (ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ) 
รบ. รัฐศาสตร (รัฐศาสตรบัณฑติ) 

อ.ชัยวุฒิ  เทโพธิ ์
 

รป.ม. นโยบายสาธารณะ   
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร 

อ.เทอดเกียรติ  แกวพวง 

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

อ.นิติราภรณ  ศรีกันต ศศ.ม. ภาษาศาสตรประยุกต  
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  

อ.ปณัท  สุขสรอย 

 

 

วท.ม. สัตวศาสตร  
วท.บ. เทคโนโลยีการผลติสัตว 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒอิาจารย 

อ.ปุณณานนัท   พันธแกน วท.ม. ชีววิทยา (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) 
วท.บ. ชีววิทยา (วทิยาศาสตรบณัฑิต) 

อ.พรรณ ี พิมพโพธิ์ 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  สุคําภา ร.ม. รัฐศาสตร  
ศ.บ. รัฐศาสตร - ความสัมพนัธระหวางประเทศ 

อ.วราวุฒิ คําพานุช รอ.ม. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (มหาบัณฑิต) 
ร.บ. การปกครอง (รัฐศาสตรบณัฑิต) 

อ.วุฒิวัฒน  อนนัตพุฒิเมธ ศศ.ม. รัฐประศาสนศาสตร 
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร  
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 ตอนที่ 2 
ประกาศ ระเบยีบ และขอบังคับ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ พ.ศ. 2548 
………………............................................. 

  โดยท่ีเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบให
เหมาะสมยิ่งข้ึน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ พ.ศ. 
2548” 
  ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ พ.ศ. 2506 
  ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกผูเขาสอบสําหรับการสอบทุกประเภทในสวนราชการและสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และใหหมายความรวมถึงผูเขาสอบในสถานศึกษาท่ีเปนอยูในกํากับดูแลหรือ
สถานศึกษาท่ีอยู ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ยกเวนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  ขอ 4 ผูเขาสอบตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
   4.1 การแตงกาย ถาเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตองแตงเครื่องแบบนักเรียนหรือ
นักศึกษาแลวแตกรณี ถาเปนผูสมัครสอบตองแตงใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม 
   4.2 ผูเขาสอบจะตองถือเปนหนาท่ีท่ีจะตองตรวจสอบใหทราบวาสถานท่ีสอบอยู ณ 
ท่ีใด หองใด 
   4.3 ไปถึงสถานท่ีสอบกอนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผูใดไปไมทันเวลาลงมือสอบวิชา
ใด ไมมีสิทธิเขาสอบวิชานั้น แตสําหรับการสอบวิชาแรกในตอนเชาของแตละวัน ผูใดเขาหองสอบหลังจากเวลา
ลงมือสอบแลว 15 นาที จะไมไดรับอนุญาตใหสอบวิชานั้น เวนแตมีเหตุความจําเปนใหอยูในดุลพินิจของ
ประธานดําเนินการสอบพิจารณาอนุญาต 
   4.4 ไมเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาต 
   4.5 ไมนําเอกสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องสื่อสารใด ๆ เขาไปในหองสอบ 
   4.6 นั่งตามท่ีกําหนดให จะเปลี่ยนท่ีนั่งกอนไดรับอนุญาตไมได 
   4.7 ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการสอบและคําสั่งของผูกํากับการสอบโดยไมทุจริต
ในการสอบ 
   4.8 มิใหผูเขาสอบคนอ่ืนคัดลอกคําตอบของตน รวมท้ังไมพูดคุยกับผูใดในเวลาสอบ 
เม่ือมีขอสงสัยหรือมีเหตุความจําเปนใหแจงตอผูกํากับการสอบ 
   4.9 ประพฤติตนเปนสุภาพชน 
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   4.10 ผูใดสอบเสร็จกอน  ผูนั้นตองออกไปหางจากหองสอบ และไมกระทําการใดๆ 
อันเปนการรบกวนแกผูท่ียังสอบอยู แตท้ังนี้ผูเขาสอบทุกคนจะออกจากหองสอบกอนเวลา 20 นาที หลังจาก
เริ่มสอบวิชานั้นไมได 
   4.11 ไมนํากระดาษสําหรับเขียนคําตอบท่ีผูกํากับการสอบแจกใหออกไปจากหอง
สอบ 
  ขอ 5 ผูเขาสอบผูใดกระทําการฝาฝนระเบียบขอ 4 หรือพยานกระทําการทุจริตในการสอบ
วิชาใด ใหผูกํากับการสอบวากลาวตักเตือน 
  ถาการกระทําดังกลาวในวรรคแรกเขาลักษณะรายแรง เม่ือไดสอบสวนแลวประธานกรรมการ
หรือผูมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการสอบมีอํานาจสั่งไมใหผูนั้นเขาสอบวิชานั้นหรือสั่งไมตรวจคําตอบวิชานั้นของ
ผูนั้น โดยถือวาสอบไมผานเฉพาะวิชาก็ได 
  ขอ 6 ผูเขาสอบผูใดกระทําการทุจริตในการสอบวิชาใด เม่ือไดสอบสวนแลวใหประธาน
กรรมการหรือผูมีอํานาจหนาท่ีในการจัดสอบ สั่งไมตรวจคําตอบและถือวาผูนั้นสอบไมผานวิชานั้นในการสอบ
คราวนั้น 
  ขอ 7 ในกรณีทุจริตในการสอบดวยวิธีคัดลอกคําตอบระหวางผูเขาสอบดวยกันใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูเขาสอบนั้นไดสมคบกันกระทําการทุจริต 
  ขอ 8 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี ้
 
    ประกาศ   ณ  วันท่ี   30  กันยายน  พ.ศ. 2548 

    
                                                    
 

นายจาตุรนต   ฉายแสง) 
           รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ (ฉบับท่ี 2) 

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

  โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขา
สอบ พ.ศ. 2548  ใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาดวยการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555” 
  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัประกาศเปนตนไป 

  3. ใหยกเลิกความใน 4.10 ของขอ 4 แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขา

สอบ พ.ศ. 2548 และใหใชความตอไปนี้แทน 

  “4.10 ตองนั่งอยูในหองสอบจนหมดเวลาทําขอสอบ” 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  มิถุนายน  พ.ศ.2555 
                                                                                               

 

 

       (ศาสตราจารยสุชาติ  ธาดาธํารงเวช)  

                     รฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 

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

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  รัฐมนตรีวา
ดวยการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไวดังตอไปนี ้
 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 
2548”  
 ขอ 2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนกัเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2543 ขอ  
4. ในระเบียบนี้  
  “ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหรือ สถานศึกษาของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น  
  “กระทําความผิด” หมายความวา การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝาฝนระเบียบ ขอบังคับของ
สถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงศึกษาวาดวยการสงเสริมความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา  
  “การลงโทษ” หมายความวา การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิด โดยมีความมุง
หมายเพื่อการอบรมสั่งสอน  
 ขอ 5.  โทษสําหรับนักเรียนหรือนักศึกษา ที่กระทําความผิดมี 4 สถาน ดังนี้ 

(1) วากลาวตักเตือน 
(2) ทําทัณฑบน 
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกขอมูล 
(4) ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 ขอ 6. หามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาดวยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกลง หรือลงโทษดวยความโกรธ 
หรือดวยความพยาบาท โดยใหคํานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความรายแรงของพฤติการณประกอบการ
ลงโทษดวย  
  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหเปนไปเพื่อเจตนาที่จะแกนิสัยและความประพฤติไมดีของ
นักเรียนหรือนักศึกษาใหรูสํานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีตอไป  
  ใหผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผูที่บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเปนผูมี
อํานาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา  
 ขอ 7. การวากลาวตักเตือน ใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทําความผิดไมรายแรง  
 ขอ 8.  การทําทัณฑบน ใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน
นักศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติ
ศักดิ์ของสถานศึกษา หรือไดรับโทษวากลาวตักเตือนแลว แตยังไมเข็ดหลาบ  



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี | 59 
 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563   

  การทําทัณฑบนใหทําเปนหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผูปกครองมาบันทึกรับทราบความผิด
และรับรองการทําทัณฑบนไวดวย  
 ขอ 9. การตัดคะแนนความประพฤติ ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติวาดวยการลงคะแนนความประพฤตินักเรียน
นักศึกษาแตละสถานศึกษากําหนด และใหทําบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน  
 ขอ 10. ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใหใชในกรณีนักเรียนและนักศึกษากระทําความผิดที่
สมควรตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
  การจัดกิจกรรมใหเปนไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  
 ขอ 11. ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

     ประกาศ ณ วันที่  18  มกราคม  พ.ศ. 2548  
 
 

(นายอดิศัย  โพธามิก) 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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กฎกระทรวง 

กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ. 2548 

............................................. 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 อันเปน

กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 
มาตรา 34  มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1  นักเรียนและนักศึกษาตองไมประพฤติตนดังตอไปนี้ 
(1) หนีเรียนออกนอกสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน 
(2) เลนการพนัน จัดใหมีการเลนการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
(3) พกพาอาวุธ หรือวัตถุระเบิด 
(4) ซื้อ จําหนาย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล สิ่งมึนเมา บุหร่ี หรือ         

ยาเสพติด 
(5) ลักทรัพย กรรโชกทรัพย ขมขู หรือบังคับขืนใจ เพื่อเอาทรัพยบุคคลอ่ืน 
(6) กอเหตุทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายผูอ่ืน เตรียมการหรือการทําการใด ๆ อันนาจะกอใหเกิด

ความไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(7) แสดงพฤตกิรรมทางชูสาว  ซึ่งไมเหมาะสมในที่สาธารณะ 
(8) เก่ียวของกับการคาประเวณ ี
(9) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตร หรือรวมกลุม อันเปนการสรางความเดือดรอน

ใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
 ขอ 2  ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษา กําหนดระเบียบวาดวยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได

เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้ 
 

ใหไว ณ วันที่  27  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 
 

      จาตุรนต  ฉายแสง 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

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

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพื่อใหการจัดการศึกษาและการ
บริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 12/2557 เมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้  
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1/2558 เปนตนไป 
 ขอ 3 ในขอบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ไม
ต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธาน ี

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน  พระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน  พระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน พระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความวา คณะหรือหนวยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี 
ที่นักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“คณบด”ี หมายความวา  คณบดีของคณะ  
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจําหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรที่

มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 
“นายทะเบียน” หมายความวา ผูซึ่งได รับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ใหมีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานทะเบียนของนักศึกษา 
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาของนักศึกษาแต

ละหมูเรียน 
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“อาจารยประจํา” หมายความวา อาจารยที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหนวยกิต” หมายความวา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษาเปนรายวิชาเพื่อ
สะสมหนวยกิต ในหลั กสู ตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความวา ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มีการจัด
การศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

“ภาคฤดูรอน” หมายความวา ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาปจจุบัน และ
กอนภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความวา วิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรีโดยเปนไปตาม
หลักสูตรของคณะนั้น 

“หนวยกิต” หมายความวา มาตราที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาไดรับแตละรายวิชา 
“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของรายวิชา 

ที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 
“การยกเวนการเรียนรายวิชา” หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตร

มหาวิทยาลัยและใหหมายความรวมถึงการนําเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุมวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได
ศึกษาแลว และการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยการฝก
อาชีพหรือจากประสบการณการทํางานมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชาหรือ  ชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟมสะสมงาน (Portfolio)” หมายความวา เอกสารหลักฐานที่แสดงวามีความรูตามรายวิชาหรือ
กลุมวิชาที่ขอยกเวนการเรียนรายวิชา 

ขอ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอ่ืนในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือ
ซึ่งขัดแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ชี้ขาด 

หมวด 1 
ระบบการบริหารงานวิชาการ 

ขอ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยใหมีหนวยงาน บุคคล และคณะบุคคล ดําเนินงาน 
ดังตอไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
6.5 อาจารยที่ปรึกษา 

ขอ 7 การแตงตั้งสภาวิชาการ ใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 
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ขอ 8 อํานาจหนาที่ของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ขอ 9 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบดวย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหนาหนวยงานที่รับผดิชอบหมวดวชิาศึกษาทั่วไป เปนกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เปนกรรมการ 
9.4 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนกรรมการและเลขานุการ 
9.5 รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 1 คน เปนกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
ขอ 10 ใหคณะกรรมการวิชาการมีหนาที่ ดังตอไปนี ้

10.1 พิจารณากลั่นกรองรางประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับที่เก่ียวกับการจัดการศึกษากอน
นําเสนอสภาวิชาการ 

10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิและอาจารยผู
ประสานงานรายวิชา 

10.3 กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผูสําเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติจะสําเร็จการศึกษาระดับ

อนุปริญญาหรือปริญญาตรีตอสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพฒันาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามทีอ่ธิการบดีมอบหมาย 

ขอ 11 ใหคณะเปนหนวยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหารงานวิชาการ 
โดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบดวย 

11.1 คณบดี เปนประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร เปนกรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวชิาการ เปนกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหนาสํานักงานคณบดี เปนผูชวยเลขานุการ 

ขอ 12 ใหคณะกรรมการวิชาการคณะมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตํารา และสื่อประกอบการเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากําลังผูสอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแตงตั้ งอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ และอาจารย                

ผูประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดําเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 
12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจําปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
12.9 พิจารณากลั่นกรองการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
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12.10 ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 
ขอ 13 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรจากอาจารย

ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชานั้น ๆ 
ขอ 14  คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีหนาที่ ดังตอไปนี้  
        14.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

ประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชพี 
14.2 จัดทําโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตาํรา สื่อ ประกอบการเรียนการสอน และจัดทาํแนว

การสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ทุกรายวิชา 
14.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทุก
สาขาวิชา 

14.4 จัดทําอัตรากําลังผูสอนเสนอตอคณบดีและมหาวทิยาลัย 
14.5 เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิและอาจารยผูประสานงานรายวิชา 
14.6 เสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาตอคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7 เสนอแผนการดําเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปตามวตัถุประสงคของหลักสูตร 
14.8 ดําเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจําปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
14.9 ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ขอ 15 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคคลเพื่อทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา โดยมีหนาที่ใหคําปรึกษาดูแล 
สนับสนุนทางดานวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และใหมีสวนในการประเมินผลความกาวหนาในการศึกษาของ
นักศึกษา และภารกิจอ่ืนที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

หมวด 2 
ระบบการจดัการศึกษา 

ขอ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใชระบบทวิภาคโดย 1 ปการศึกษา 
แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดยแตละภาคการศึกษา 
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให
มีจํานวนชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 

ขอ 17 การกําหนดหนวยกิตแตละรายวิชา ใหกําหนดโดยใชเกณฑ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี

คาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให

มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมไมนอย

กวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
ขอ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เปนการจัดการศึกษาที่มีการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา 9 หนวยกิต  และไมเกิน 22 หนวยกิต และภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 
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18.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time Education) เปนการจัดการศึกษาที่มีการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 

18 . 3  ก า ร ศึกษาแบบ เฉพาะบา งช ว ง เ ว ล า  (Particular Time Period Education) เ ป น 
การจัดการศึกษาในบางชวงเวลาของปการศึกษา หรือเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใชการสอนทางไกล
ผานระบบการสื่อสารหรือเครือขายสารสนเทศตาง ๆ หรือเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เปนการจัดการศึกษาเปนชุดรายวิชาหรือกลุม
รายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนคร้ังละรายวิชา (Block Course Education) เปนการจัดการศึกษาที่
กําหนดใหนักศึกษาเรียนคร้ังละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.7 การศึกษาแบบนานาชาติ  (International Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใช
ภาษาตางประเทศทั้งหมดซึ่งอาจจะเปนความรวมมือของสถานศึกษา หรือหนวยงานในประเทศ หรือตางประเทศ และ
มีการจัดการใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับหลักสูตรสากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหนวยกิต (Pre-degree Education) เปนการศึกษาแบบรายวิชาเพื่อสะสม
หนวยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s Degree Program) 
เปนการจัดการศึกษาที่ใหผูเรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพรอมกัน 2 หลักสูตรโดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญา
จากทั้ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

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

18.11 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา (Bachelor’s Honors Program) เปน
การจัดการศึกษาใหผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานสติปญญา ความรูความสามารถไดศึกษาตามศักยภาพ ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของมหาวทิยาลัย 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ขอ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว 2 ระดับ ดังนี ้
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 90  

หนวยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 
120 หนวยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป ) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไมนอยกวา 150 หนวยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอย
กวา 72 หนวยกิต 

ขอ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังนี้ 
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20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังนี ้
20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษาปกติและไม

เกิน 6 ปการศึกษา 
20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา

ปกติและไมเกิน 8 ปการศึกษา 
20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษา

ปกติและไมเกิน 10 ปการศึกษา 
20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 4 ภาค

การศึกษาปกติและไมเกิน 4 ปการศึกษา 
20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังนี ้

20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษาปกติ
และไมเกิน 9 ปการศึกษา 

20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 14 ภาคการศึกษา
ปกติและไมเกิน 12 ปการศึกษา 

20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 17 ภาคการศึกษา
ปกติและไมเกิน 15 ปการศึกษา 

20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 8 ภาค
การศึกษาปกติและไมเกิน 6 ปการศึกษา 

20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

หมวด 4  
การรับนักศึกษาและคุณสมบัตขิองผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

ขอ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเขาศึกษา และการรายงานตัวเขาเปนนักศึกษาใหเปนไปตาม
เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 22 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี 5 ป ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํา

กวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาจาก

สถาบันการศึกษาทีก่ระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
22.3 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 
22.4 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
22.5 มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในหลักสูตรที่จะเขาศึกษาหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 23 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาสะสมหนวยกิต  
23.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา 

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
23.2 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 
23.3 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน  

ขอ 24 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
24.1 ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาตองมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะมีสภาพเปนนักศึกษา 
24.2 ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาไมมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเปนนักศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
ขอ 25 ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไมนอย
กวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต  และภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 

25.2 นักศึกษาไมเต็มเวลา  หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและ
ภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 

ขอ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละ 

ภาคการศึกษาหากพนกําหนดจะถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา เวนแตมีการชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
26.2 กําหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการชําระเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหลงทะเบียนเรียน 

ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียน 
ไมเกิน 9 หนวยกิต ในกรณกีารลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลาใหลงทะเบยีนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติและภาค
ฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา หรือภาค
การศึกษาที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเวนการลงทะเบียนรายวิชา สามารถลงทะเบียนเรียน
นอยกวา 9 หนวยกิตได 

ในกรณีที่มีความจําเปนหรือกรณีจะขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
แบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไมเกิน 25 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา
ลงทะเบียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต และไมเกิน 12 หนวยกิตในภาคฤดูรอน ทั้งนี้ใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดย
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรกอนการลงทะเบียน  

การเปดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนดหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
โดยมีเวลาการจัดการศึกษาใหจัดเวลาการเรียนการสอนไมนอยกวา 8 สัปดาห แตไมเกิน 12 สัปดาห ในกรณีมีความ
จําเปนอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห โดยตองมีจํานวนชั่วโมงเรียนตอหนวยกิตในแตละรายวิชาเทากันกับ
การเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดในรายวิชาที่มหาวทิยาลัยกําหนดขอใด
ขอหนึ่งดังตอไปนี ้

26.3.1 วิชาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาที่หลักสูตรใหเปดสอนในภาคฤดูรอน และจะตองมี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปดสอนใหแกนักศึกษาที่เคยเรียน
วิชานั้นมากอนและมีผลการประเมินไมผานเทานั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ใหเปดสอนไดตามความจําเปนโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
26.3.4 วิชาที่ตองศึกษาเปนภาคการศึกษาสุดทาย เพื่อใหครบตามโครงสรางหลักสูตร 
26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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26.4 นักศึกษาที่ ไมลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะถูกปรับ
คาลงทะเบียนเรียนลาชาเปนรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

26.5 เมื่อพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียน
เรียน เวนแตจะมีเหตุผลอันควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายกอนหมด
กําหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร
อ่ืนไดอีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาไดทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ตองเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และไดคะแนน
เฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑที่สําเร็จการศึกษาแลว จะลงทะเบียนเรียนอีกไมได เวนแตศึกษาอยูในระยะเวลาตามที่
หลักสูตรกําหนด หรือเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ 2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือจํากัดจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาตองตรวจสอบสถานสภาพการเปนนักศึกษากอน ถาไมมีสิทธิในการลงทะเบียน
เรียน แตไดลงทะเบียนเรียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว จะไมมีสิทธิ์ขอคาธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผูพนสภาพการเปนนักศึกษา ไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผูพนสภาพการเปนนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนนั้นไมสมบูรณ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตางมหาวิทยาลัยได โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
ขอ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) 

นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปนวิชาบังคับและไดผลการเรียนไมต่ํากวา D หรือ P 
กอนลงทะเบียนรายวิชาตอเนื่อง มิฉะนั้นใหถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องเปนโมฆะ เวนแตบางหลักสูตรที่
มีลักษณะเฉพาะหรือภายใตการควบคุมขององคกรวิชาชีพใหเปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียน
เปน F ได ยกเวนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดทายเพื่อใหครบตามโครงสรางของหลกัสูตร 

ขอ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้าํไดตอเมื่อไดรับอนุมัติ

จากคณบดีของคณะที่รายวชิาสงักัด โดยจาํนวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ํานี้ตองนําไปคิดรวมใน
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกคร้ังเชนเดียวกับรายวชิาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ซ้ําอีก จนกวา
จะไดรับผลการเรียนไมต่ํากวา D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ไดรับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุมเดียวกันแทนได เพื่อใหครบตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ไดรับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ แทน
ได ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว จะไมเลือกรายวิชาเรียนแทนก็ได 

ขอ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับ

หนวยกิตรวมเขากับจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษาและจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร 
29.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยผูสอนรายวิชานั้น  
29.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติ ใหบุคคลภายนอกที่ ไม ใชนัก ศึกษาเข า เ รียนบางรายวิชา 

เปนพิเศษได แตผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติตาม
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ขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาเชนเดียวกับนักศึกษา 
ที่เรียนแบบไมเต็มเวลา 

ขอ 30 การขอเปดหมูเรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลยัเปดหมูเรียนพิเศษที่เปดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ใหเฉพาะกรณีดังตอไปนี ้
30.1 เปนภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา แตรายวิชาที่จะเรียนตาม

โครงสรางของหลักสูตรไมเปดสอนหรือเปดสอนแตนักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนเรียนได 
30.2 รายวิชาดังกลาวจะไมมีเปดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปดจะตองมีเวลาเรียนและเวลาสอบไมซ้ําซอนกับรายวิชาอ่ืน ๆ ในตารางเรียน

ปกติ 
30.4 นักศึกษาตองยื่นคํารองขอเปดหมูพิเศษภายในสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษา 

ขอ 31 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 
31.1 การขอเพิ่ม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาตองไดรับอนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบจาก

อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษากอน 
31.2 การขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาตองกระทําภายใน 3 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ

หรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน หากมีความจํา เปนอาจขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาไดภายใน 
6 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอ 26.3 แตจํานวนหนวยกิต ที่คงเหลือจะตอง 
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการสอบปลายภาคการศึกษา 
ไมนอยกวา 1 สัปดาห 

ขอ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งใหพักการเรียน จะตองชําระเงิน

คาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพนสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 สัปดาหแรก นับ

จากวันเปดภาคการศึกษาปกตหิรือภายในสัปดาหแรกจากวันเปดภาคการศึกษาภาคฤดูรอน มิฉะนั้นจะตองเสียคาปรับ
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวชิา ใหเปนไปตามหมวด 7 การวัดและการประเมินผล 
หมวด 6 

การเรียน การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา 
ขอ 34 การเรียน 

นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น  
จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 80 แตไมต่ํากวารอยละ 60 ใหยื่นคํารองขอมี
สิทธิ์สอบพรอมหลักฐานแสดงเหตุจําเปนของการขาดเรียนตออาจารยผูสอน โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่
ปรึกษาและใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ กอนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 
สัปดาห สําหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 60 ใหไดรับผลการเรียนเปน F หรือ NP 

ขอ 35 การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไวในหลักสูตรถาผูใด

ปฏิบัติไมครบถวน ใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณ 
35.2 ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะตองประพฤติตนตาม

ระเบียบและปฏิบัติตามขอกําหนดทุกประการ หากฝาฝน อาจารยนิเทศหรือพี่เลี้ยงในหนวยงานฝกประสบการณ
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาสงตัวกลับและดําเนินการใหฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม 
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หมวด 7 
การวัดและการประเมินผล 

ขอ 36 ใหมีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรเปน 2 ระบบ ดังนี้ 
36.1 ระบบมีคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ 
ระดับคะแนน ความหมาย คาระดับคะแนน 

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

 C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 
C พอใช (Fair) 2.0 

  D+ ออน (Poor) 1.5 
D ออนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 

ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือวา
ไดรับการประเมินผานตองไมต่ํากวา “D” ถานักศึกษาไดระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากวา “D” ตองลงทะเบียนเรียน
ใหมจนกวาจะสอบได กรณีวิชาเลือกถาไดระดับคะแนน F สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได สวนการ
ประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถาไดระดับคะแนน ต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม  

36.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน  กําหนดสัญลักษณการประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักษณ ความหมาย 
PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผานดีเยี่ยม 

P (Pass) ผลการประเมินผาน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไมผาน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยไดรับอนุมัติ 

T (Transfer of Credits) การยกเวนการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไมสมบูรณ 

Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ  
โดยไมนับหนวยกิต 

 
ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะ และรายวิชา

ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม หรือใชสําหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต 
กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะและรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให

เรียนเพิ่มถาไดผลการประเมินไมผาน (NP) นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะผาน    
ขอ 37 ขอกําหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณตาง ๆ  มีดังนี้ 

37.1  Au (Audit) ใชสําหรับการประเมินผานในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน เปนพิเศษโดยไม
นับหนวยกิต      

37.2  W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหยกเลิกรายวิชานั้น โดยตอง
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนกําหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา 1 สัปดาหหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และใชในกรณี
ที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว 
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37.3  T (Transfer of Credits) ใชสําหรับบันทึกการยกเวนการเรียนรายวิชา 
37.4  I  (Incomplete) ใชสําหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการเรียนไมสมบูรณ

เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได “I” จะตองดําเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนใหเสร็จสิ้น
ในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ใหดําเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังทํางานไมสมบูรณ ไมติดตอผูสอนหรือไมสามารถสงงานไดตามเวลา
ที่กําหนด ใหผูสอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยูใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารยผูสอน
ไมสงผลการศึกษาตามกําหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน “F” เวนแตกรณีที่ไมใชความบกพรองของ
นักศึกษา อธิการบดีอาจใหขยายเวลาตอไปได 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และไดรับอนุญาตใหสอบ แตไมมาสอบภายใน
เวลาที่กําหนด หรือสําหรับนักศึกษาที่ไมไดรับอนุญาตใหสอบ ใหอาจารยผูสอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มี
อยูใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารยไมสงผลการศึกษาตามกําหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผล
การศึกษาเปน “F”  
              ขอ 38 รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน ใหไดรับผลการประเมินเปน “T” และมหาวิทยาลัยจะ 
ไมนํามาคิดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ขอ 39 นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่
ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ําใหเวนการนับหนวยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตาม
โครงสรางของหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู ยกเวนไดรับอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู 

ขอ 40 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสรางของหลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิต ของ
รายวิชาที่ไดรับการประเมินผลการเรียนวาผานเทานั้น 

ขอ 41 คาระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา 
ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง
และหารดวยจํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานัน้ การคํานวณดังกลาวใหตั้งหารถึงทศนิยม 2 ตําแหนงโดยไมปดเศษ 

ขอ 42 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเร่ิมเขาศึกษาจนถึงภาค
การศึกษาสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด
เปนตัวตั้งและหารดวยจํานวนหนวยกิตทั้งหมด การคํานวณดังกลาวใหตั้งหารถึงทศนิยม 2 ตําแหนงโดยไมปดเศษ 

ขอ 43 รายวิชาที่ไดผลการศึกษาเปน F ใหนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยหรือคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ขอ 44 ผลการศึกษาระบบไมมีคาระดับคะแนน ไมตองนับรวมหนวยกิตเปนตัวหารแตใหนับหนวยกิตเพื่อ

พิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร 
ขอ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได I ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้นโดยนับ

เฉพาะรายวิชาที่ไมได I เทานั้น 
ขอ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรแลว และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.80 

ข้ึนไป แตไมถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ไดรับผลการศึกษาเปน D+ หรือ D หรือเลือก
เรียนรายวิชาใหมเพิ่มเติม เพื่อทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหถึง 2.00 กรณีเปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมใหฝาย
ทะเบียนนําคาระดับคะแนนทกุรายวิชามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และตองอยูในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

ขอ 47 ในกรณีที่มีความจําเปนอันไมอาจกาวลวงเสียได ที่อาจารยผูสอนไมสามารถประเมินผลการศึกษา
ได ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 
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หมวด 8 
การยายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา  

ขอ 48 การยายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดิมไมนอย

กวา 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.50 ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งใหพัก
การเรียนและไมเคยไดรับอนุมัติใหยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมากอน 

48.2 ในการยื่นคํารองขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาตองแสดงเหตุผลประกอบ และผาน
การพิจารณา หรือดําเนินการตามที่หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยกําหนด 

48.3 การยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการลงทะเบียนเรียน 
ในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาตาง ๆ ที่นักศึกษายายคณะ เรียนมา ใหเปนไปตามหมวดที่ 9 การเทียบโอน 
ผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ใหนับตั้งแตเร่ิมเขาเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอยายใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตรที่ยายไปไมนอย

กวา 1 ปการศึกษาจึงจะขอสําเร็จการศึกษาได ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งใหพักการเรียน 
48.8 นักศึกษาที่ยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะเทียบเทา

มหาวิทยาลยัและกําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงไดกับหลักสูตรของมหาวิทยาลยัมาเปน
นักศึกษาไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํหลักสูตรและคณบดี และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 22 
49.2.2 ไมเปนผูที่พนสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมดวยมีกรณีความผิดทางวินัย 
49.2.3 ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไมนับ

ภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งใหพักการเรียน และตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ข้ึนไป 
49.2.4 นักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะตองสงใบสมัครถึง

มหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 สัปดาห กอนเปดภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษานั้นพรอมกับแนบเอกสารตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาตองมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ปการศึกษา โดยการ
เทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเวนการเรียนรายวิชาใหเปนไปตามหมวด 9 การเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเวนการเรียนรายวิชา 

หมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

ขอ 50 ผูมีสิทธิไดรับการเทียบโอนผลการเรียน ตองมีคุณสมบัตขิอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี ้
50.1 กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแลวโอนยายคณะหรือเปลี่ยน

หลักสูตร 
50.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเขาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ 2 
50.3 ผานการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
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51.1 ตองเปนรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรที่โอนยายคณะหรือ
เปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเปนผูเลือก 

51.2 ตองเปนรายวิชาที่มีคําอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธและเทียบเคียงกันได 
51.3 ตองไมใชรายวิชาดังตอไปนี้  สัมมนา ปญหาพิเศษ เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

ฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ขอ 52 ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี ้

52.1 สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผานการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสตูรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอยายสถานศึกษามาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือประสบการณทํางาน

และตองมีความรูพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
52.5 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเขาศึกษาปริญญาตรี 

ใบที่ 2 สามารถยกเวนการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต และตองเรียนเพิ่มรายวิชาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 53 การพิจารณายกเวนการเรียนรายวิชา 
 53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอยกเวนการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่ไดระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือไดคาระดับคะแนน 
2.00 หรือเทียบเทาในรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนคาระดับ และไดผลการประเมินผานในรายวิชา 
ที่ไมประเมินผลเปนคาระดับไมต่ํากวา P ทั้งนี้ตองเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นกําหนด 

53.1.4 จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชารวมแลวตองไมเกินสามในสี่ของ
จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่กําลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุมวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ใหบันทึกในใบรายงานผล
การเรียนของนักศึกษา โดยใชอักษร T 

53.1.6 ตองไมใชรายวิชาดังตอไปนี้ สัมมนา ปญหาพิเศษ เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ ฝก
ประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม เทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกินชั้นป
และภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยู ตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว 

53.1.8 กรณีที่ไมเปนไปตามขอ 53.1.1 – 53.1.7 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณทํางานเขาสูการศึกษาใน
ระบบ 

53.2.1 การเทียบความรูจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ประสบการณทํางาน 
จะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรูและการใหหนวยกิตสําหรับการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณทํางาน เขาสูการศึกษาในระบบใหคณะกรรมการประเมินการยกเวนการ
เรียนรายวิชาใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ เปนหลักเกณฑในการประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
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(2) การทดสอบที่คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ (Credits from Training)  
(4) การเสนอแฟมสะสมงาน (Credits from Portfolio) 

ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ํากวาคะแนน C หรือ คาระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา
สําหรับรายวิชาหรือกลุมวิชา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมวิชานั้น แตจะไมใหระดับคะแนน และไมมี
การนํามาคิดคาระดับคะแนน หรือคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ใหมีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกเปน “CS” (Credits from 

Standardized Tests) 
(2) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองใหบันทึกเปน 

“CE”(Credits from Examination) 
(3) หนวยกิตที่ไดจากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ ใหบันทึกเปน 

“CT” (Credits from Training)  
(4) หนวยกิตที่ไดจากการเสนอแฟมสะสมงาน ใหบันทึกเปน “CP” (Credits from 

Portfolio)  
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเวนการเรียนรายวิชาจะตองมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย 

อยางนอย 1 ปการศึกษา จึงจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา 
53.2.5 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน

รายวิชา ประกอบดวย 
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่จะขอ

ยกเวนการเรียนรายวิชาเปนประธาน 
(2) อาจารยหรือผูเชยีวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเวนการเรียนรายวิชาจํานวนอยาง

นอยหนึ่งคนแตไมเกินสามคนโดยคําแนะนําของคณบดีตาม (1) เปนกรรมการ 
(3) ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเวนการเรียน

รายวิชาเปนกรรมการและเลขานุการ 
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเวนการเรียนรายวิชาดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ให

รายงานผลการประเมินการยกเวนการเรียนรายวิชาไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเสนอให
มหาวทิยาลัยอนุมัติตอไป 

 
ขอ 54 กําหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

นักศึกษาที่ประสงคจะเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชาหรือกลุมวิชา จะตองยื่น
คํารองตอมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา เวนแตไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดี แตทั้งนี้ตองไมเกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชาได
เพียงคร้ังเดียว 

ขอ 55 การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน
รายวิชาใหถือเกณฑดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใหนับจํานวนหนวยกิต ไดไม เกิน 22 หนวยกิตเปน  
1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใหนับจํานวนหนวยกิตไดไม เกิน 9 หนวยกิตเปน  
1 ภาคการศึกษา 
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ขอ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองชําระคาธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ 57 การลาพักการเรียน 
57.1 นักศึกษาอาจยื่นคําขอลาพักการเรียนไดในกรณีตอไปนี้ 

57.1.1 ถูกเกณฑหรือเรียกระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ 
57.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินกวารอยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด

ในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจําเปนสวนตัวอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนไดถาลงทะเบียน
เรียนมาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ตองลาพักการเรียนใหยื่นคํารองภายในสัปดาหที่ 3 ของภาคการศึกษา 

ที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติใหลาพักการเรียนใหเปนอํานาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติตอคณบดีไมเกิน 1  ภาคการศึกษา ถา

นักศึกษามีความจําเปนที่จะตองลาพักการเรียนมากกวา 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบกําหนดพักการเรียนแลวยังมี
ความจําเปนที่จะตองพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอพักการเรียนใหมและตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนเขารวม
ในระยะเวลาการศึกษาดวย 

57.4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเขาเรียนจะตองยื่นคํารองขอกลับเขา
เรียนกอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา 2 สัปดาห และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณบดีแลวจึงจะกลับเขาเรียน
ได 

ขอ 58 นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่นหนังสือลาออก และ
ตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยกอน การลาออกจึงจะสมบูรณ 

ขอ 59 การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
59.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ไดรับอนุมัติใหลาออก  
59.3 ไมรักษาสภาพนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา 
59.4 ไดระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ํากวา C เปนคร้ังที่ 2 ยกเวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงคจะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.60 เมื่อสิ้นปการศึกษาปกติที่ 1 หรือมี
ผลการประเมินไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 เมื่อสิ้นปการศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแตเร่ิมเขาเรียน และ
ในทุก ๆ ปการศึกษาปกติถัดไป ยกเวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงคจะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

สําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใหนาํภาคฤดูรอนมารวมเปนภาคการศึกษาดวย 
ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไมตองนํามาคิด ใหคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมเฉพาะรายวิชาที่มีคาระดับคะแนน 
59.6 ใชเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่กําหนด 
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59.7 ขาดคุณสมบัติตามขอ 22 อยางใดอยางหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ขอ 60 นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไมรักษาสภาพนักศึกษาสามารถ 
ยื่นคํารอง พรอมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาตอมหาวิทยาลัย และเมื่อไดรับอนุมัติแลวตอง
ชําระเงิน คาธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเปนนักศึกษา และคาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

หมวด 11 
การสําเร็จการศึกษา 

  

ขอ 61 นักศึกษาที่ถือวาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอดังนี้ 
61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรตามเกณฑการประเมินผล 
61.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
61.4 สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
61.5 ผานการเขารวมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ขอ 62 การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดวาจะสําเ ร็จการศึกษาใหยื่นคํารองขอสําเร็จ 

การศึกษาตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจํานงขอสําเร็จ
การศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ 61 และตองไมคางชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ไมติดคางวัสดุสารสนเทศ หรืออยูระหวาง
ถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาวาครบถวนตามขอบังคับการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และใหถือวันที่คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติวาครบถวนเปน
วันสําเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา 
สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแตละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษา
รายวิชามาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบดวยวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต วิชาเฉพาะไมนอยกวา 45 
หนวยกิต วิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 3 หนวยกิต และคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวา 4 ป สอบไดรายวิชาตาง ๆ  
ครบตามโครงสรางของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 1.75 สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษา 
ในระดับอนุปริญญาของแตละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ขอ 63 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะไดรับเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป หรือปริญญาตรี 5 ป เมื่อเรียนครบหลักสูตรแลว 

ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
นอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.60 และเรียนครบหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดรับระดับคาคะแนน 
เฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.25 ข้ึนไป และเรียนครบหลักสูตร ไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ
สอง 
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63.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา C ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได “NP” ตามระบบ
ไมมีคาระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใชเวลาใน

การศึกษาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 12 ภาค
การศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งนี้เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใชเวลาใน
การศึกษาไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 15 ภาค
การศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งนี้เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใชเวลาใน
การศึกษาไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 8 ภาค
การศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งนี้เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

63.4 ตองไมเคยขอยกเวนการเรียนรายวิชา ยกเวนกรณีการเทียบโอนผลการเรียนของ
มหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองเปนผูมีความประพฤติดี และไมเคยถูกลงโทษ
ทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ขอ 64 การใหรางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปรางลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับนักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.75 
64.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุมผูสําเร็จการศึกษาในปเดียวกันในแตละคณะ 

หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 

ขอ 65 ใหมหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง และใหนํา
ผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ขอ 66 ใหคณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพื่อติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่องภายใน     
5 ป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
ประกาศ ณ  วันที่   24   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557                                  
 
 

        

(นายจรูญ  ถาวรจักร) 
                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

                         ในพระบรมราชูปถัมภ   จังหวัดปทุมธานี 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 

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

 โดยเปนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.  2557 เพื่อใหการจัดการศึกษา และการ
บริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยโดยการประชุมคร้ังที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561” 
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1/2561 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหเพิ่มเติมขอความใน ขอ 3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี ้
  “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําที่มคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้ สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร
หลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกันแตตองเปนหลักสูตรที่อาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 
  “ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตั้งแตการวางแผน การควบคุมภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา
หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุวิทยาการและสหวิทยาการใหเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน 2 คน” 
 ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 7 และขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 ขอ 5 ใหเพิ่มเติมขอความในขอ 16 เปนวรรคสอง แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระ
บรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควรสภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหภาคการศึกษาของหลักสูตรนั้น
แตกตางจากที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ก็ได ทั้งนี้ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ” 
 ขอ 6 ใหยกเลิกขอความใน ขอ 18.12 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน 
  “18.12 การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Currculum) เปนการจัดการศึกษา
สําหรับกลุมบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณการเรียนรูตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
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 ขอ 7 ใหเพิ่มขอ 18.13 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “ 18.13 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ขอ 8 ใหเพิ่มขอ 23/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “ขอ 23/1 คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรอบระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(1) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 
(2) ไมเปนคนวิกลจริต  ไมเปนโรคติดตอรายแรง  หรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
(3) มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในหลักสูตรที่จะเขาศึกษาหรือตามประกาศของ 

มหาวิทยาลัย” 
 ขอ 9 ใหยกเลิกขอความในขอ 24 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 
  “ขอ 24 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
   24.1 ผูที่ ได คัดเลือกเปนนักศึกษาตองมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะมีสภาพเปนนักศึกษา 
   24.2 ผูที่ไดคัดเลือกเปนนักศึกษาไมมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเปนนักศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
 ขอ 10 ใหเพิ่มขอ 24/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “ขอ 24/1 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ขอ 11 ใหยกเลิกขอความในขอ 25  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  
จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 
  “ขอ 25 ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
   25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต และภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 
   25.2 นักศึกษาไมเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ปกติและภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 
   25.3 นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ขอ 12 ใหยกเลิกขอความในขอ 26.3.1  26.3.2  26.3.4 และ 26.3.5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 โดยใชขอวามดังตอไปนี้แทน 
  “26.3.1 วิชาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาที่หลักสูตรใหเปดสอนในภาคฤดูรอน อาจเปนรายวิชาที่
เคยเรียนมากอนและผลการประเมินไมผาน หรือรายวิชาที่จําเปนตองเรียนเพื่อใหครบโครงสรางในการสําเร็จ
การศึกษา 
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   26.3.2 วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปดสอนในภาคฤดูรอน นอกเหนือไปจากรายวิชาที่กําหนดไวใน
แผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ ได 
  ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอยกวา 10 คน ใหเสนอตอคณะกรรมการวิชาการพิจาณา” 
  ขอ 13 ใหเพิ่มขอ 26/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้  
  “ขอ 26/1 การลงทะเบียนเรียน สําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 

 ขอ 14 ใหยกเลิกขอความในขอ 35 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 
  “ขอ 35 การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการ

ใหม 
   35.1 นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปน
ผูประกอบการใหม ตามที่ระบุไวในหลักสูตรถาผูใดปฏิบัติไมครบถวน ใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณ 

   35.2 ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการ
เปนผูประกอบการใหม นักศึกษาจะตองประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามขอกําหนดทุกประการหากฝาฝน 
อาจารยนิเทศหรือพี่เลี้ยงในหนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปน

ผูประกอบการใหม อาจพิจารณาสงตัวกลับดําเนินการใหฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษาหรือการพัฒนาศักยภาพ
การเปนผูประกอบการใหม อีกคร้ัง 
   35.3 นักศึกษาตองผานรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา

หรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืนกอน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหมได” 
 ขอ 15 ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปนวรรคสี่ ของขอ 36.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

  “ กรณีการประเมินผลสําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ขอ 16 ใหยกเลิกขอความในขอ 37.4.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน 
  “37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบปลายภาคตอคณบดีที่

รายวิชานั้นสังกัด ภายใน 2 สัปดาหหลังจากเปดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อไดรับอนุญาตจากคณบดีใหสอบปลายภาค 
ใหคณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ หากไมมาสอบภายในเวลาที่กําหนด หรือไม
ไดรับอนุญาตใหสอบ อาจารยผูสอนสงผลการเรียนตามคะแนนที่มีอยูหากอาจารยไมสงผลการเรียนตามกําหนด

มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการเรียนเปน “F” 
 ขอ 17 ใหเพิ่มขอ 46/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

  “ขอ 46/1 ใหอาจารยผูสอนสงผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ขอ 18 ใหเพิ่มเติมขอความในขอ 61 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “สําหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)” 
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 ขอ 19 ใหเพิ่มขอ 61/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ          
จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

  “ขอ 61/1 นักศึกษาที่ถือวาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ขอ 20 ใหยกเลิกขอความในขอ 63.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

  “63.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา “D” ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได “NP” ตาม
ระบบไมมีคาระดับคะแนน” 
 ขอ 21 ใหเพิ่มเติมขอความในขอ 63.3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “ขอ 63.3.4 การสําเร็จการศึกษาสําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดตามประกาศของมหาวทิยาลัย ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 

 
   ประกาศ   ณ   วันที่   6  กันยายน  พ.ศ.  2561 
 

   
 

                                   (ศาสตราจารย  ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
                 ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 
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วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 

............................................. 
  โดยที่เปนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  

จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 เพื่อใหการจัดการศึกษาและ
การบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติ

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” 

  ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่ยังคงมีสภาพนักศึกษาในวันที่ประกาศฉบับนี้ประกาศใช
บังคับเปนตนไป 
  ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 28 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน 
   “ขอ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

    28.1 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเปน F หากมีการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ําคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังใหใชผลการศึกษาที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผลการศึกษาแต
รายวิชาที่มีผลการศึกษาเปน F จะยังคงปรากฏอยูในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น 
    28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และผลการศึกษาเปน D หรือ D+ หาก

มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ําคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังใหใชผลการศึกษาที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผลการศึกษา
แตรายวิชาที่มีผลคะแนนที่ลงทะเบียนกอนหนานั้น จะยังคงปรากฏอยูในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น 
  ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 43 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  

จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 
   “ 43 รายวิชาที่ไดผลการศึกษาเปน “F” ใหเปนไปตามขอ 28” 
  ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 48.1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม

ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน 
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 “48.1 นักศึกษาที่จะขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดิมไมนอยกวา      
1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 ทั้งนี้ ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งใหพักการ

เรียนและไมเคยไดรับอนุมัติใหยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมากอน หรือแลวแตเงื่อนไขของหลักสูตรที่ไดรับโอนยาย” 
 
  ประกาศ   ณ  วันที่  7  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 

 
 
 

                           (ศาสตราจารย  ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ) 
       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
              ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
วาดวยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา 

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

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธาน ีวาดวยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2549 เพื่อใหการออกหลักฐานการศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอยและถูกตอง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงออกขอบังคับไว 
ดังตอไปนี้  

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี  วาดวยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2557” 

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ 3 ในขอบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธาน ี
 “สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายถึง สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

จังหวัดปทุมธานี 
 “นายทะเบียน” หมายความวา ผู ซ่ึงได รับแตงตั้ งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี ใหมีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานทะเบียนของนักศึกษา 
ขอ 4 หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอบังคับนี้มีดังตอไปนี้ 
 4.1 ประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือ

อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร 
 4.2  วุฒิบัตรหรือเกียรติบัตร 
 4.3 ใบรับรองการเปนนักศึกษา 
 4.4  ใบรายงานผลการศึกษา 
 4.5  ใบรับรองคุณวุฒิ 
 4.6 ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
ขอ 5 แบบพิมพหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ 4 ใหใชแบบพิมพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ 6 ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควบคุมการเก็บรักษาและเบิกจายแบบพิมพหลักฐาน

แสดงผลการศึกษา โดยจัดใหมีบัญชีรับจายเปนหลักฐานเพื่อตรวจสอบ 
ขอ 7 ใหนายทะเบียนเปนผูรับผิดชอบและดําเนินการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาใหเปนไปตาม

ขอบังคับนี้ 
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ขอ 8  เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว ใหถือวาวันที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาวา
ครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และขอบังคับวาดวยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสร็จสิ้นเปนวันที่สําเร็จการศึกษา  

ขอ 9 การออกประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ
อนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตร 

 9.1 มหาวิทยาลัยจะออกประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง หรืออนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบตัรให เมื่อไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว 

 9.2 ประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ
อนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบตัรใหประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 

ขอ 10 การออกวุฒิบัตรและเกียรติบัตร 
 10.1 มหาวิทยาลัยมีอํานาจออกวุฒิบัตรแกผูที่เขารับอบรมหลักสูตรการอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน

และมีเวลาการอบรมอยางนอย 6 ชั่วโมง 
 10.2 มหาวิทยาลัยมีอํานาจออกเกียรติบัตรใหแกผูที่ทําคุณประโยชน ใหแกมหาวิทยาลัย สังคม 

และประเทศชาติ 
 10.3 ใหอธิการบดีและผูอํานวยการฝกอบรม ลงนามในวุฒิบัตร และใหอธิการบดีลงนาม 

ในเกียรติบัตรพรอมทั้งประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
ขอ 11 การออกใบรับรองการเปนนักศึกษา 
 11.1 มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองการเปนนักศึกษาใหแกนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูหรือศึกษา

ครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 11.2 ใบรับรองการเปนนักศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนลงนามพรอมประทับตรามหาวิทยาลัย 
ขอ 12 การออกใบรายงานผลการศึกษา  
 12.1 มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแกผูกําลังศึกษาอยู โดยใหรายงานผล

การศึกษาถึงภาคการศึกษาที่ทราบผลการศึกษาแลว 
 12.2 มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแกผูสําเร็จการศึกษา เมื่อไดรับอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัยแลว 
 12.3 ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนและอธิการบดี หรือรองอธิการบดี 

ที่ไดรับมอบหมาย ลงนามและประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
ขอ 13 การออกใบรับรองคุณวุฒิ 
 13.1 โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิ ใหแกผูที่ 

สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรแลว 
 13.2 ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายผูขอใบรับรอง และอธิการบดี หรือ

รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
ขอ 14 การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
 14.1 ในกรณีที ่ประกาศน ียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

อนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตรสูญหายหรือชํารุด จนใชการไมไดใหมหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบทดแทนใหตามที่
เห็นสมควร  

 14.2 ในกรณีที่ใบรายงานผลการศึกษาตนฉบับของมหาวิทยาลัยสูญหายหรือชํารุดจนไมสามารถ
จะออกใบรายงานผลการศึกษาได ถาผูขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอ่ืน แสดงผลการศึกษาซึ่งอธิการบดีพิจารณา
เห็นวาเปนหลักฐานที่เชื่อถือได ใหมหาวิทยาลัยออกใบแทนโดยไมตองลงรายละเอียดผลการศึกษาแตใหผูออก
ใบสําคัญดังกลาว หมายเหตุไวดวยวาหลักฐานแสดงผลการศึกษาสูญหาย   
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 14.3 กรณีที่ยังไมไดรับพระราชทานปริญญาบัตร ถามีความจําเปนตองใชปริญญาบัตรให
มหาวิทยาลัยออกใบแทนปริญญาบัตร 

 14.4 ใบแทนทุกฉบับใหนายทะเบียน และอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายลงนามและ
ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 

ขอ 15 การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ 4.1 ขอ 4.3 ขอ 4.4 ขอ 4.5 และขอ 4.6 ใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม ดังนี้ 

 15.1 ระดับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และใบรับรอง
การเปนนักศึกษา ชุดละ 100 บาท 

 15.2 ระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ชุดละ 100 บาท 
 15.3 ระดับปริญญาโท ชุดละ 300 บาท 
 15.4 ระดับปริญญาเอก ชุดละ 500 บาท 
 การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ 4.3 และขอ 4.4 คร้ังแรกไมเก็บคาธรรมเนียม 
ขอ 16 ผูสําเร็จการศึกษาตองขอรับหลักฐานประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตร ภายในกําหนด 3 เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพน
กําหนดดังกลาวตองเสียคาเก็บรักษา  จํานวน  100  บาท 

ขอ 17 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 

 
ประกาศ ณ  วันที่   24  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557                                  
 

 
   
 (นายจรูญ  ถาวรจักร) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ      
                       ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

............................................. 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี เร่ืองกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจดัการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการรับและจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม คร้ังที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 อธิการบดีจึงออกประกาศ
ไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี   
  ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแต ปการศึกษา 2558 และนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตป
การศึกษา 2557 ตามหลักสูตรหรือสาขาวิชาตามบัญชีแนบทายประกาศนี ้
 ขอ 3 คาธรรมเนียมแรกเขาที่เรียกเก็บคร้ังเดียวเมื่อข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา จํานวน 1,500 บาท 
 ขอ 4 คาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเหมาจายที่เรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา มีดังนี้ 
 4.1 คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาไทย          2,000  บาท 
 4.2 คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ไมไดถือสัญชาติไทย   10,000 บาท 
 4.3 คาลงทะเบียนเหมาจายทุกหลักสูตร                                   5,000  บาท 
 4.4 คาธรรมเนียมสําหรับบุคคลภายนอกอ่ืนที่ประสงคมาเรียนรวมกับมหาวิทยาลัยเปนรายวิชาให
ชําระคาธรรมเนียม ดังนี้  
        4.4.1 คาธรรมเนียมการศึกษา    
                                   (1) บุคคลภายนอกที่มีสัญชาติไทย                          1,000   บาท 
                                   (2) บุคคลภายนอกที่ไมไดถือสัญชาติไทย                   3,000 บาท             
        4.4.2 คาลงทะเบียนรายวิชา   
                 (1) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาในมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรที่ไมใช
หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ใหคิดคาธรรมเนียมหนวยกิตละ 300 บาท 
                (2) รายวิชาในหลักสูตรที่เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ใหคิด
คาธรรมเนียมหนวยกิตละ 600 บาท 
 4.5 คาธรรมเนียมสาขาวิชา 
     4.5.1  สาขาวิชาในคณะครุศาสตร กําหนดคาธรรมเนียมดังตอไปนี้   
   (1) สาขาวิชาในคณะครุศาสตรทุกสาขาวิชาที่เปน หลักสตูรปกติ 3,000 บาท 
   (2) สาขาวิชาในคณะครุศาสตรทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตร
นานาชาติ 15,000 บาท 
                           (3) สาขาการสอนภาษาจีน 15,000 บาท 
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 4.5.2  สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กําหนดคาธรรมเนียมดังตอไปนี้ 
                                 (1)  สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรปกติ 
3,000 บาท ยกเวนสาขาวิชานิติศาสตร 7,000 บาท สาขาวิชาศิลปกรรม 4,000 บาท สาขาวิชาดนตรีสากล 4,000 บาท 

(2)  สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ หรือนานาชาติ 15,000 บาท ยกเวนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ13,000 บาท 

4.5.3  สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ กําหนดคาธรรมเนยีมดังนี้ 
                                (1) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปน หลักสูตรปกติ 3,000 บาท  
ยกเวน  สาขาวิชานิเทศศาสตร 8,000 บาท และการจัดการทองเที่ยว 8,000 บาท 
                                (2) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปน หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ
หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท 

(3) สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ หรือโครงการพิเศษ เชน โครงการ
สําหรับผูบริหาร 13,000 บาท 
 4.5.4  สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดคาธรรมเนียมดังนี้ 
                                (1) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรปกติ 5,000 
บาท  ยกเวนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล และสาขาวิชาโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร 8,000 บาท  
                                (2) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เปน หลักสูตรนานาชาติ  
15,000 บาท 

4.5.5  สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร กําหนดคาธรรมเนียมดังนี้ 
                                (1) สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรปกติ 5,000 บาท     
                                (2) สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกสาขาวิชาที่เปน หลักสูตรนานาชาติ 15,000 
บาท 
 4.5.6  สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กําหนดคาธรรมเนียมดังนี้ 
                                (1)  สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรปกติ 5,000 บาท    

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

4.5.7 สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ
หลักสูตรนานาชาติ 23,000 บาท 
 ขอ 5 คาธรรมเนียมอ่ืนที่เรียกเก็บเฉพาะกรณี 
          5.1 คาปรับการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา และคาลงทะเบียนเหมาจายชากวากําหนดวันละ  
20 บาท แตไมเกิน 1,500 บาท 
          5.2 คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท         
          5.3 คาขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาจากการพนสภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ  
1,500 บาท         
          5.4 คากิจกรรมการสงเสริมและเรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทย สําหรับนักศึกษาที่ไมไดถือสัญชาติไทย  
หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน (นานาชาติ)  ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท         
 ขอ 6 นักศึกษาที่ไมสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนด และการลงทะเบียนภาคฤดู
รอนใหชําระคาธรรมเนียม ดังนี้ 
                   6.1 คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาไทย 1,000 บาท 
         6.2 คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ไมไดถือสัญชาติไทย 5,000 บาท 
                   6.3 คาลงทะเบียนเหมาจาย 2,500 บาท 
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                   6.4 คาธรรมเนียมสาขา ใหชําระคร่ึงหนึ่งของคาธรรมเนียมสาขาแตละหลักสูตร 
                   6.5 คาธรรมเนียมสาขาวิชาทุกสาขาวิชาสําหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ  
5,000 บาท 
 ขอ 7 ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใหขอเสนอแนะแกอธิการบดี และอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 
   ประกาศ ณ วันที่   5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557       
 
        
 
       (รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ คชสิทธิ์) 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
                                                                             ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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บัญชีรายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา  ตามขอ 2 แนบทายประกาศประกาศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

ลําดับที ่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
1 หลักสูตรสาธารณสุขบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจนี 
6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรทัว่ไป (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 
พ.ศ. 2558 

..................................................... 
เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาเหมาะสมอาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ 
ขอ 4 และขอ 8  ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  
วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2558  
เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2558  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2558 

  ขอ 2  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ขอ 3 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2551 และตามขอบั ง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูป ถัมภ  จั งหวัดปทุมธานี 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ใหเก็บคาธรรมเนยีม หนวยกิตละ 100 บาท 

             ขอ 4  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้และกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการใชประกาศนี ้
ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 

                              ประกาศ  ณ  วันที่        มิถุนายน  พ.ศ.  2558 

 

  

       
(รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 

                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
                                            ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี
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 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถมัภ 

เร่ือง  การเก็บเงินคาบํารุงหอพักนักศึกษา และคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (เพ่ิมเติม) 
พ.ศ. 2555 

............................................. 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงหอพัก คาบริการหอพักและคาธรรมเนียม
หอพัก อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 และขอ 8 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ วาดวย การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัย จึงประกาศหลักเกณฑการเก็บ
เงินคาบํารุงหอพักนักศึกษา คาบริการหอพักและคาธรรมเนียมหอพักในหองพักนักศึกษาไวดังนี้ 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภวาดวยการ
เก็บเงินคาบํารุงหอพัก คาบริการหอพักและคาธรรมเนียมหอพัก พ.ศ. 2555” 
 ขอ 2  ในประกาศนี ้
 “หอพัก” หมายความวา หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 “คาบํารุงหอพัก” หมายความวา เงินซ่ึงไดรับชําระเพื่อใหไดสิทธิในการเขาอยูภายในหอพัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยกําหนดจายเปนภาคการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ชําระ
เงินคาบํารุงหอพักไดที่ฝายการเงิน 
  “คาธรรมเนียมหอพัก” หมายความวา เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากบุคคลภายนอกเมื่อ
บุคคลภายนอกเขาพักในหอพัก ชําระเงินคาธรรมเนียมหอพักไดที่ฝายการเงิน 
  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตใหเขาอยูในหอพัก 
  “บุคคลภายนอก” หมายความวา นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่ไมใชนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตใหเขาพักในหอพัก 
        ขอ 3 นักศึกษาที่เขาอยูในหอพักของมหาวิทยาลัย จะตองชําระเงินคาบํารุงหอพักตามที่มหาวิทยาลัยเรียก
เก็บในอัตราหองละ 12,000 บาท ตอภาคเรียน 

ขอ 4 นักศึกษาที่เขาอยูในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ จะตองชําระคาประกันของเสียหายคนละ 1,000 บาท และ
คาประกันกุญแจคนละ 100 บาท 
 ขอ 5 นักเรียน  นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เขาพักในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ จะตองชําระเงิน
คาธรรมเนียมหอพักในอัตรา คนละ 200 บาท/วัน (รวมคาซักผาปูที่นอน,ปลอกหมอนและผาหม) 
 ขอ 6 นักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เขาพักจะตองปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 ขอ 7 ใหใชประกาศนี้ตั้งแตวันเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป 
 ขอ 8 ในกรณีที่เกิดปญหาจากการใชประกาศนี้ ใหประธานคณะกรรมการดําเนินงานสํานักสิทธิประโยชนเปน
ผูรับวินิจฉัยชี้ขาด                       
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ประกาศ  ณ  วันที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2555 
 
 
 
          (รองศาสตราจารย  ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
              อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
เร่ือง  การคืนเงินคาประกันหอพักนักศึกษา (เพ่ิมเติม) 

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

 เพื่อใหการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ดานการคืนเงินคาประกันหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามนโยบายการเขาพักของมหาวิทยาลัย สํานักสิทธิประโยชน 
จึงกําหนดแนวปฏิบัติและเงื่อนไขในการคืนเงิน คาบํารุงหอพักนักศึกษาและคาประกันหอพัก ดังนี้ 
 

 1. คาบํารุงหอพัก หมายความวา เงินซึ่งไดรับชําระเพื่อใหไดสิทธิในการเขาอยูภายในหอพักมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยกําหนดจายเปนภาคการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ นักศึกษาหอพัก
ชําระคาบํารุงหอพักไดที่ฝายการเงิน 
 2. คาประกันหอพัก หมายความวา เงินซึ่งไดรับชําระเพื่อเปนการประกันความเสียหายในทรัพยสินของ
หอพักซึ่งนักศึกษาไดเขาพักและใชประโยชนจากทรัพยสินนั้น ๆ รวมทั้งคาประกันกุญแจ นักศึกษาหอพักชําระคา
ประกันหอพักไดที่ฝายการเงิน 
 3. มหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาประกันหอพัก เฉพาะกรณีที่นักศึกษาไมกระทําความเสียหายในทรัพยสินของ
หอพัก  ซึ่งนักศึกษาไดเขาพักและใชประโยชนจากทรัพยสินนั้น ๆ นักศึกษาหอพักรับเงินคาประกันหอพักคืนไดที่ฝาย
การเงิน 
 4. มหาวิทยาลัยจะไมคืนเง ินคาประกันหอพักนักศึกษา ในกรณีที ่น ักศึกษาไดร ับสิทธิใหเขาพัก 
ในหอพักของมหาวิทยาลัยแลว  และภายหลังนักศึกษาไดทําใหเกิดความเสียหายในทรัพยส ินของหอพัก 
ซึ่งนักศึกษาไดเขาพักและใชประโยชนจากทรัพยสินนั้น ๆ ตามมูลคาของทรัพยสินนั้น 
 5. การไดรับสิทธิใหเขาพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ใหนับจากวันที่ชําระเงินคาบํารุงหอพักเปนที่
เรียบรอยแลว 
 6. ในกรณีที่นักศึกษาจะยายออกจากหอพักของมหาวิทยาลัยระหวางภาคเรียน นักศึกษาตองแจง
เจาหนาที่ประจําหอพักลวงหนา 15 วัน เพื่อสํารวจความเสียหายในทรัพยสินของหอพัก มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไมคืน
เงินประกันของเสียหายใหกับนักศึกษา 
 7. ใหใชประกาศนี้ตั้งแตวันเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป 

8. ในกรณีที่เกิดปญหาจากการใชประกาศนี้ ใหประธานคณะกรรมการดําเนินงานสํานักสิทธิประโยชนเปนผูรับ
วินิจฉัยชี้ขาด            

ประกาศ  ณ  วันที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2555 
 
 

                  
(รองศาสตราจารย  ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 

                     อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

เร่ือง  หลักเกณฑวิธีการชําระคาไฟฟา และอัตราคาไฟฟาในหองพักนักศึกษา (เพ่ิมเติม) 
พ.ศ. 2555 

.............................................  
  เพื่อใหการใชไฟฟาภายในหอพักนักศึกษาและการชาํระเงินคาไฟฟาเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตาม
วัตถุประสงค และเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมและตระหนักในการใชพลังงานไฟฟาในหองพักนักศึกษาอยาง
ประหยัด   
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 และขอ 8 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยจึงประกาศ
หลักเกณฑวิธีการชําระเงินคาไฟฟาและอัตราคาไฟฟาในหองพักนักศึกษาไว ดังนี้ 
 ขอ 1 ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

“ฝายการเงิน” หมายถึง ฝายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
“หอพักนักศึกษา” หมายถึง หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
“หองพักนักศึกษา” หมายถึง หองพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
“คาไฟฟา” หมายถึง คาไฟฟาที่เรียกเก็บจากนักศึกษา โดยคํานวณจากหนวยไฟฟาที่ใช 

 ขอ 2 ใหเรียกเก็บเงินคาไฟฟาจากนักศึกษาที่อยูหอพักนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยไดติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจํา
หองนักศึกษา  โดยใหนักศึกษาชําระเงินคาไฟฟาเปนรายเดือน  
 ขอ 3 วิธีการชําระเงินคาไฟฟา ใหนักศึกษาหอพักชําระเงินคาไฟฟาเปนเงินสดที่ฝายการเงินของ
มหาวิทยาลัย 

ขอ 4 อัตราคาไฟฟาในหองพักนักศึกษา อัตราคาไฟฟาหนวยละ 5 บาท 
 ขอ 5 นักศึกษาตองชําระเงินคาไฟฟาใหเรียบรอยกอนปดภาคเรียน  หากไมชําระเงินตามกําหนด  
มหาวิทยาลัยคิดคาปรับชําระเงินคาไฟฟาลาชา ในอัตราวันละ 10 บาท และหากถึงกําหนดวันลงทะเบียนของภาค
เรียนถัดไป นักศึกษายังมียอดคางชําระคาไฟฟา มหาวิทยาลัยจะระงับการลงทะเบียนเรียน 
 ขอ 6 ใหใชประกาศนี้ตั้งแตวันเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป 
         ขอ 7 ในกรณีมีปญหาหรือไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได  ใหประธานคณะกรรมการดําเนินงานสํานัก
สิทธิประโยชนเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด          

 
ประกาศ  ณ  วันที่  19  เมษายน  พ.ศ.  2555 

 
 
       

(รองศาสตราจารย  ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
วาดวย เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย และเคร่ืองแตงกายของนักศึกษา  

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

โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับเก่ียวกับเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย และเคร่ืองแตงกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ
มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวย เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย และเคร่ืองแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2559 ” 
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ 3 ในขอบังคับนี้ 
                     “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธาน ี
                     “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธาน ี
                     “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่ ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
    “นักศึกษาในเวลาราชการ” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา และ
ระดับปริญญาตรี  ที่มหาวิทยาลัยจัดใหเรียนในเวลาราชการ  
   “นักศึกษานอกเวลาราชการ” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา และ
ระดับปริญญาตรี  ที่มหาวิทยาลัยจัดใหเรียนนอกเวลาราชการ 
   “นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ที่ศึกษาในระดับสูงกวาระดับปริญญาตรี 
  ขอ 4 เคร่ืองแบบ และเคร่ืองแตงกายตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ ใหใชบังคับกับนักศึกษาในเวลาราชการ  
นักศึกษาที่เรียนวิชาทหาร ใหแตงกายตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน 
   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษานอกเวลาราชการ ใหแตงการดวยชุดสุภาพ 
ไมสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และไมสวมรองเทาแตะทุกชนิด  หรืออาจใชเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  เคร่ืองแตงกายตาม
วรรคหนึ่งก็ได 
   นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและเขารวมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย อาจใช
เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย และเคร่ืองแตงกายตามวรรคหนึ่งก็ได 
             ขอ 5 เคร่ืองแบบและเคร่ืองแตงกายของนักศึกษา  มีดังนี้ 
  (ก) นักศึกษาหญิง 
      (1) เสื้อสีขาวปกเชิ้ต  แขนเสื้อเพียงศอก ไมรัดรูป ไมหลวมเกินไป ไมมีกระเปาเสื้อไมมีลวดลาย
และแนวสาบหลัง  เนื้อผาไมบางเกินสมควร  ผาอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุมโลหะสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ
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ของมหาวิทยาลัย  ติดเคร่ืองหมายนักศึกษาที่อกดานซาย  ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกระโปรงทับได  เวลา
สวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย 
  (2) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ดานหลังผาปายแบบสุภาพ ไม รัดรูป ยาวเสมอเขา 
ผาเนื้อเรียบ ไมมีลวดลาย  สีดําหรือสีน้ําเงินเขม 
  (3) เข็มขัดแบบสุภาพ สีดํา หัวเข็มขัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทําดวยโลหะรมดํามีดุนนูนตรา
สัญลักษณของมหาวิทยาลัย 
  (4) รองเทาหนังหุมสน สีดํา ไมมีลวดลาย ปดปลายเทา ทรงสุภาพ สนสูงไม เกิน 
5 เซนติเมตร 
  (5) กรณีนักศึกษามุสลิม หากประสงคแตงกายตามประเพณี ใหใชเสื้อตามขอ 5 (ก) (1) แขน
ยาว และใชผาคลุมศีรษะสีขาวหรือสีเดียวกับกระโปรง ไมมีลวดลาย ไมเปนผาลูกไม  
  (ข) นักศึกษาชาย 
   (1)  เสื้อสีขาวปกเชิ้ต แขนสัน้เพียงศอก หรือแขนยาว ปลายแขนปลอยตรง  ไมผาปลายแขน
หรือยาวถึงขอมือ  ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกินสมควร ผาอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมสีขาว 
มีกระเปาขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซาย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกางเกงทับได เวลาสวมใหสอด
ชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอยและไมพับปลายแขน 
   (2)  กางเกงขายาวแบบสากล  ทรงสุภาพ  สีดําหรือสีน้ําเงินเขม  ผาเนื้อเรียบไมมีลวดลาย 
ไมใชผายืดหรือผายีน ไมรัดรูป มีหูเข็มขัดเย็บดวยผาสีเดียวกับกางเกง เจาะกระเปาดานขางทั้งสองดาน  
  (3)  เข็มขัดแบบสุภาพ สีดํา หัวเข็มขัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ทําดวยโลหะรมดํามีดุนนูนตรา
สัญลักษณของมหาวิทยาลัย 
   (4)  ถุงเทาสีดาํหรือสีน้ําเงินเขม  ไมมีลวดลาย 
   (5)  รองเทาหนังหุมสน สีดํา ไมมีลวดลาย ปดปลายเทา ทรงสุภาพ 
  ขอ 6 เคร่ืองแบบและเคร่ืองแตงกายนักศึกษาตามขอ 5 ใหใชในกรณีดังตอไปนี้ 
   (ก)  การมาเรียนและการเขาสอบ 
   (ข)  การติดตอกับหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
   (ค)  กรณีอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือนัดหมาย 
   ในกรณีที่นักศึกษาไมแตงกายใหถูกตองตามขอ 5 มหาวิทยาลัย อาจารย ตลอดจนพนักงาน
เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย  อาจปฏิเสธการใหบริการ ตาม (ข) และ (ค)  ก็ได 
   ในกรณีทีน่กัศึกษาจะแตงกายแตกตางไปจาก ขอ 5 ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
   ขอ 7 เคร่ืองแบบและเคร่ืองแตงกายของบัณฑิตที่ใชในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มีดังนี้ 

(ก)  บัณฑิตหญิง แตงกายโดยใชเคร่ืองแบบ ตามขอ 5 หรือเคร่ืองแบบปกติขาว 
(ข)  บัณฑิตชาย แตงกายโดยใชชุดขอเฝา ติดเคร่ืองหมายตรามหาวิทยาลัย หรือเคร่ืองแบบปกติ

ขาว 
ขอ 8  เคร่ืองหมายนักศึกษา  มีดังนี้ 

   (ก) เคร่ืองหมายนักศึกษาหญิง เปนเข็มกลัดตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย ขนาดกวาง               
2  เซนติเมตร  สูง 2.5  เซนติเมตร  ทําดวยโลหะ 
   (ข) เคร่ืองหมายนักศึกษาชาย  เปนเข็มตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย ขนาดกวาง  1  เซนติเมตร  
สูง 1.5  เซนติเมตร  ทําดวยโลหะ 
  ขอ 9 เคร่ืองแบบและเคร่ืองแตงกายนักศึกษาสําหรับการศึกษาในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ขอ 10 นักศึกษาผูใดฝาฝนขอบังคับนี้ ตองรับโทษตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ของมหาวิทยาลัย วาดวย
วินัยศึกษา      
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  ขอ 11 เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย และเคร่ืองแตงกายตามที่ถูกตองตามขอบังคับใหเปนไปตามบัญชีแนบทาย
ขอบังคับนี้ 
  ขอ 12 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
  กรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย 
 

         ประกาศ ณ  วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  
    
 

 
                    
                                                            (นายจรูญ ถาวรจักร) 
                         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
          ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
   วาดวย วินัยนักศึกษาและการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559 

--------------------------------------- 
โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับ วาดวยวินัยนักศึกษาและการดําเนินการทางวินัย เพื่อสงเสริมให

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี มีวินัยในตนเอง ดํารงไวซึ่งความ
ถูกตองดีงาม ความสงบสุขของสวนรวมและรักษาไวซึ่งชื่อเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 จึงออกขอบังคับไวดังนี้ 
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวย วินัยนักศึกษาและการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559” 
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 ในขอบังคับนี้ “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี 
  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี 
  “รองอธิการบดี” หมายความวา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
  “คณบดี” หมายความวา คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่เปนสวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
   “คณะ” หมายความวา คณะหรือวิทยาลัยที่ เปนสวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
   “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธาน ี
  “ผูปกครอง” หมายความวา บิดา มารดา หรือบุคคลซึ่งมีหลักฐานแสดงตนวา เปนผูปกครองหรือ
ผูใหการดูแลนักศึกษา 
   “อาวุธ”  หมายความรวมถึง  สิ่งซึ่งไมเปนอาวุธโดยสภาพ แตซึ่งไดใชหรือเจตนาจะใชประทุษราย
รางกายถึงอันตรายสาหัสอยางอาวุธ 
 ขอ 4 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
  ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ชี้ขาด 
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หมวด 1 
วินัยนักศึกษาและโทษทางวินัย 

.............................................................. 
 ขอ 6 นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศและคําสั่งของมหาวิทยาลัย และตองรักษาวินัยที่
กําหนดไวในหมวดนี้โดยเครงครัด 
 ขอ 7 นักศึกษาตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 ขอ 8 นักศึกษาตองประพฤติตนใหสมกับการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   (1) รักษาความสามัคคีระหวางกัน ประพฤติตนเปนพลเมืองดี รักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอย และ
เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 
   (2) เปนผูมีศีลธรรมและจรรยามรรยาทอันดี 
   (3) ไมกระทําการใด ๆ อันจะสรางความเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัย 
  (4) ไมแสดงตนหรือกระทําการใด ๆ ที่กอความรําคาญหรือเดือดรอนเสียหายแกผูอ่ืน 
   (5) เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง หรือคําตักเตือนของคณาจารย หรือผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่
ปฏิบัติหนาที่โดยชอบ 
 ขอ 9 ในกรณีดังตอไปนี้ นักศึกษาตองแตงกายตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายและ
เคร่ืองแตงกายนักศึกษา 
   (1) การเขาชั้นเรียน 
   (2) การเขาสอบ 
   (3) การติดตอรับบริการจากสวนราชการหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
   (4) การเขารวมในงานพิธ ี
   (5) อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ 10 นักศึกษาผูใดไมถือปฏิบัติตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 และ ขอ 9 หรือกระทําการดังตอไปนี้  ใหถือวาเปน
ความผิดวินัย 
   (1) ชักนําผูอ่ืนใหหลงประพฤติผิดวินัย 
   (2) แสดงอาการไมเคารพหรือไมสุภาพตออาจารย หรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย 
   (3) สูบบุหร่ีในมหาวิทยาลัย 
  (4) กระทําการโดยมิชอบเปนเหตุใหทรัพยสินของสวนรวมหรือของมหาวิทยาลัย ไดรับความ
เสียหาย 
  (5) กอความรําคาญหรือสรางความเดือดรอนเสียหายแกผูอ่ืนหรือสวนรวม เชนการสงเสียงดัง
รบกวนยามวิกาล ขับข่ียานพาหนะในลักษณะที่กอความเดือดรอนรําคาญหรือมิชอบดวยกฎหมาย 
  (6) กอเหตุทะเลาะวิวาท 
 ขอ 11 การกระทําตอไปนี้ใหถือวาเปนความผิดวินัยรายแรง 
   (1) ตกเปนผูตองหาหรือจําเลย ในความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเวนแตความผิด 
ที่กระทําโดยประมาทหรือเปนความผิดลหุโทษ 
   (2) ซื้อ ขาย จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน เสพ หรือมีไวในครอบครองซึ่งสุราหรือเคร่ืองดื่มที่มี
แอลกอฮอล  สิ่งมึนเมาอยางอ่ืน หรือยาเสพติดภายในมหาวิทยาลัย  เวนแตเปนการทดลองทางวิชาการหรือเปนการ
ฝกปฏิบัติในการเรียนการสอน 
   (3) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิดเขามาภายในมหาวิทยาลัย 
   (4) ใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญหรือขมขืนใจ อาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา หรือ
ผูอ่ืน 
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   (5) ตระเตรียมกระทําการใดอันฝาฝนกฎหมายอยางรายแรง หรือกระทําการใดอันนาจะกอใหเกิด
ความไมสงบเรียบรอย หรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
   (6) กระทําการใดโดยมิชอบเปนเหตุใหทรัพยสินของสวนรวมหรือของมหาวิทยาลัย ไดรับความ
เสียหายอยางรายแรง 
  (7) กระทําการ กอ ยุยงสงเสริม หรือสนับสนุนใหเกิดความขัดแยงรุนแรงหรือความไมสงบเรียบรอย
ในบริเวณมหาวิทยาลัย  
  (8) มีพฤติกรรมที่สอไปในทางอนาจาร หรือเชิงชูสาว ซึ่งขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี หรือไม
เหมาะสมตอการเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือเก่ียวของกับการคาประเวณี 
  (9) เลนหรือจัดใหมีการเลนการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนันภายในมหาวิทยาลัย 
  (10) จัดทํา ดัดแปลง สงตอ ทําใหแพรหลาย ซึ่งสื่อ ภาพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสที่กอใหเกิดความ
เสียหายแกบุคคลอ่ืนและมหาวิทยาลัย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  (13) ทุจริตในการสอบ 
  (14) จงใจกระทําการคัดลอก เลียนแบบ งานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเคร่ืองหมายทางการคาของ
ผูใด มาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ 
 ขอ 12 โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังนี้ 
  (1) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
  (2) ทําทัณฑบนเปนลายลักษณอักษร 
  (3) พักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา มีกําหนดไมเกิน 1 ปการศึกษา 
  (4) พนสภาพการเปนนักศึกษา 
  (5) พนสภาพการเปนนักศึกษา และลบชื่อออกจากทะเบยีนนักศึกษา 

 หมวด 2 
  การดําเนินการทางวินัย 

……………………………………………………. 
 ขอ 13 กรณีที่ขอเท็จจริงปรากฏโดยชัดแจงวานักศึกษาผูใดมีพฤติกรรมหรือกระทําความผิดทางวินัยซึ่ง
ไมใชวินัยรายแรงและเปนความผิดเล็กนอย ใหคณบดีที่เก่ียวของเรียกนักศึกษาผูนั้นมาวากลาวตักเตือนใหยุติหรือ
ระงับการกระทําและใหมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได 
 ขอ 14 กรณีมีการกลาวหาวานักศึกษาผูใดกระทําความผิดวินัยหรือสอไปในทางประพฤติผิดวินัย 
อันพึงตองไดรับโทษตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบดวย 
  (1) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
  (2) คณาจารย จํานวน 2 คน เปนกรรมการ 
    (3) นิติกรของมหาวิทยาลัยหรือผูที่มีความรูดานกฎหมาย เปนกรรมการ 
  (4) ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาหรือผูที่ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษามอบหมายเปน
กรรมการและเลขานุการ 
   (5) เจาหนาที่กองพัฒนานักศึกษา  เปนผูชวยเลขานุการ 
  ขอ 15 กรณีมีการกลาวหาวานักศึกษาซึ่งมาจากหลายคณะกระทําความผิดวินัยหรือสอไปในทางประพฤติ
ผิดวินัยอันพึงตองไดรับโทษตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบดวย 
   (1) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
   (2) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เปนกรรมการ 
   (3) คณาจารย จํานวน 2 คน เปนกรรมการ 
   (4) นิติกรของมหาวิทยาลัยหรือผูที่มีความรูดานกฎหมาย เปนกรรมการ 
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   (5) ผู อํานวยการกองพัฒนานักศึกษาหรือผูที่ผู อํานวยการกองพัฒนานักศึกษามอบหมาย 
เปนกรรมการและเลขานุการ 
   (6) เจาหนาที่กองพัฒนานักศึกษา เปนผูชวยเลขานุการ    
  ขอ 16 การสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
   (1)  แจ งขอกล าวหาและอธิบายขอกล าวหาใหผู ถู กกล าวหาทราบทุกขอหาและถาม 
ผูถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดตามขอกลาวหาหรือไม หากผู ถูกกลาวหาใหการรับสารภาพหรือปฏิเสธ 
ใหบันทึกคําใหการนั้นไว 
   (2) รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดตามขอกลาวหา หากเปนพยานบุคคล
ใหมีบันทึกถอยคําพยานบุคคลนั้นไว แลวอานใหผูใหถอยคําฟง เมื่อถูกตองแลวใหผูใหถอยคําลงลายมือชื่อรับรองใน
บันทึกถอยคําพยานนั้นดวย ถาหากไมยอมลงลายมือชื่ อ  ก็ ใหบันทึกเหตุแห งการไมยอมลงลายมือชื่ อ 
ในบันทึกถอยคําไว 
   (3) ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 
   (4) แจงพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ และถามผูถูกกลาวหาวาจะให
การแกขอกลาวหาอยางไรหรือไม โดยตองใหผูถูกกลาวหาไดมีโอกาสใหการแกขอกลาวหาและนําเสนอพยานหลักฐาน
แกขอกลาวหาไดอยางเต็มที่ และบันทึกคําใหการนั้นไวแลวอานใหผูใหการทราบ เมื่อถูกตองแลวใหผูใหการลงลายมือ
ชื่อรับรองไวในบันทึกนั้น หากไมยอมลงชื่อใหบันทึกไว 
   (5) ในกรณีที่นักศึกษาที่ถูกกลาวหาบายเบี่ยง หรือจงใจหลบเลี่ยงการรับทราบขอกลาวหา การถาม
คําใหการ หรือไมใหความรวมมืออยางใด ๆ ใหบันทึกพฤติการณไวเปนสวนหนึ่งของรายงานการสอบสวน 
   (6) เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ใหประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาพยานหลักฐานทั้งที่
สนับสนุนขอกลาวหาและที่แกขอกลาวหา แลวสรุปสํานวนการสอบสวนวากระทําผิดวินัยหรือไม หรือเปนความผิด
วินัยกรณีใด โดยสํานวนการสอบสวนตองแสดงถึงขอกฎหมายที่อางอิง และขอเท็จจริงที่พิจารณาไดความ และ
ความเห็นวาควรไดรับการลงโทษสถานใด แลวเสนออธิการบดีพิจารณา  
  การประชุมตองมีคณะกรรมการมาประชุม  ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งจึงเปนองคประชุมการลงมต ิ
ในที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียง 
เปนเสียงชี้ขาด 
 ขอ 17 ระยะเวลาทําการสอบสวน ใหดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับตั้งแตวันที่ประธาน
กรรมการสอบสวนรับทราบคําสั่งแตงตั้ง หากยังไมแลวเสร็จใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอขอขยายระยะเวลา
สอบสวนตออธิการบดี ไดไมเกินสองคร้ัง คร้ังละไมเกิน 30 วัน ในกรณีที่สอบสวนไมแลวเสร็จใหอธิการบดีพิจารณา
ขยายระยะเวลาไดตามความจําเปนและสมควร 
 ขอ 18 เมื่อไดรับสรุปสํานวนการสอบสวนแลว ใหอธิการบดีพิจารณาสั่งลงโทษตามขอ 12  ตามที่อธิการบดี
เห็นสมควรโดยเร็ว 
 การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ใหออกเปนคําสั่งมหาวิทยาลัย และตองแจงคําสั่งใหผูที่เก่ียวของทราบ  ดังนี้ 
  (1) ผูถูกสั่งลงโทษ 
  (2) คณะที่เก่ียวของ 
  (3) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  (4) อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีเห็นสมควร 
 ขอ 19 โทษทางวินัยตามขอ 12 ใหลงโทษตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
  (1) การวากลาวตักเตือน ใหใชสําหรับการกระทําผิดวินัยตามขอ 10 และเปนความผิดเล็กนอย  
โดยใหเปนไปตามขอ 13 แหงขอบังคับนี้ 
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  (2) การทําทัณฑบน ใชสําหรับกรณีกระทําผิดวินัยตามขอ 10 หรือกรณีมีการกระทําความผิดซ้ําใน
ลักษณะเดียวกับที่เคยถูกลงโทษวากลาวตักเตือนมาแลว หรือกระทําผิดวินัยรายแรงตามขอ 11 แตมีพฤติการณวา
นักศึกษารูสํานึกในการกระทําผิด 
  การทําทัณฑบนใหทําเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อนักศึกษาผูกระทําผิดวินัยและเชิญผูปกครองมาลง
ลายมือชื่อรับทราบการกระทําความผิดและรับรองทัณฑบน 
  (3) การสั่งพักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา ใชสําหรับกรณีความผิดวินัยรายแรง 
หรือกรณีเคยถูกลงโทษทําทัณฑบนมาแลวและกระทําผิดซ้ํา การลงโทษสั่งพักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติ
ปริญญาใหแจงเปนลายลักษณอักษร และเชิญผูปกครองมารับทราบ 
  การสั่งพักการศึกษาใหเร่ิมเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่กระทําผิด โดยใหนับระยะเวลาที่ถูกสั่งพัก
การศึกษาเปนระยะเวลาการศึกษา 
  นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปนนักศึกษา 
  (4) การลงโทษใหพนสภาพการเปนนักศึกษาหรือใหพนสภาพการเปนนักศึกษา และลบชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา ใชสําหรับกรณีความผิดวินัยรายแรง หรือกรณีเคยถูกลงโทษใหพักการศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 
ภาคการศึกษา และมีพฤติการณไมรูสํานึกในการกระทําความผิด  
 ขอ 20 สําหรับการพิจารณาโทษวินัยของนักศึกษาที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณใหปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก 

 

 หมวด 3 
การอุทธรณ 

................................................... 
 ขอ 21 นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามขอบังคับนี้ มีสิทธิยื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย ตอมหาวิทยาลัย 
ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่งลงโทษ โดยตองทําคํารองเปนหนังสือ ยื่นตอกองพัฒนานักศึกษา เพื่อเสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
   ขอ 22 เมื่อไดรับคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณที่
มิไดเคยเปนกรรมการสอบสวนวินัยในเร่ืองที่อุทธรณ จํานวนไมนอยกวาหาคน ประกอบดวย 
   (1) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
   (2) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เปนกรรมการ 
   (3) คณาจารย จํานวน 2 คน เปนกรรมการ 
   (4) นิติกรของมหาวิทยาลัยหรือผูที่มีความรูดานกฎหมาย เปนกรรมการ 
   (5) ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาหรือผูที่ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษามอบหมาย เปน
กรรมการและเลขานุการ 
   (6) เจาหนาที่กองพัฒนานักศึกษา  เปนผูชวยเลขานุการ    
 ขอ 23 การพิจารณาอุทธรณ ใหคณะกรรมการตามขอ 22 พจิารณาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานประกอบ
กับขออุทธรณ ถาเห็นวาการลงโทษนั้นชอบดวยกฎหมายและเหมาะสมแลว ใหเสนอยกอุทธรณ ถาเห็นวาการสั่งลงโทษ
นั้นไมชอบดวยกฎหมายหรือไมเหมาะสม ใหเสนอแกไขตามควรแกกรณี แลวทําความเห็นเสนอตอมหาวิทยาลัยเปนผู
วินิจฉัยชี้ขาด และใหอธิการบดดีําเนินการวนิิจฉัย  แลวใหแจงคําสั่งใหผูที่เก่ียวของตามขอ 18 วรรคสองตอไป 
  ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึ่งพิจารณาคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษ 
ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน   
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     ประกาศ ณ วันที่  2 มิถุนายน  พ.ศ. 2559 
 
 
 
                                             (นายจรูญ  ถาวรจักร) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
               ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที ่2) 

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

   โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 
5 กรกฎาคม 2557 
      อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  
จังหวัดปทุมธานีวาดวยการรับและจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 
และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559  มหาวิทยาลัย
จึงออกประกาศไวดังตอไปนี ้
   ขอ 1  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจดัการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557” 
   ขอ 2  ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแต ปการศึกษา 2559 เปนตนไป 
   ขอ 3  ใหเพิ่มขอความดังตอไปนี้ เปน (3) ของขอ 4.4.2 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
  “(3) รายวิชาในหลักสูตรที่เปนหลักสูตรสองภาษา ใหคิดคาธรรมเนียมหนวยกิตละ 45 บาท” 
   ขอ 4  ใหยกเลิกความใน ขอ 4.5.7 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 โดยใหใชความดังตอไปนี้แทน 
  “4.5.7 สาขาวิชาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กําหนดคาธรรมเนียมดังนี้ 

(1) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
หรือหลักสูตรนานาชาติ 23,000 บาท 

(2) สาขาวิชาในวิทยาลยันวตักรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรสองภาษา 13,000 บาท 
(3) สาขาวิชาในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาไทย 10,000 บาท 

  ขอ 5 ใหเพิ่มความดังตอไปนี้ เปนขอ 6.6 ของขอ 6 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2557 
  “6.6 คาธรรมเนียมสาขาวิชาทุกสาขาวิชาสําหรับหลักสูตรสองภาษา 5,000 บาท” 
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ประกาศ ณ วันที่  2  มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 
 
 

                                  (รองศาสตราจารย  ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชปูถัมภ 

                              จังหวัดปทุมธาน ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ 3) 

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

 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ืองกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่  2  มิถุนายน 2559 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม       
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการรับและจายเงินเพื่อการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2560 เมื่อวันที่              
1 มิถุนายน 2560  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี เร่ืองกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2560” 
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกขอความในขอ 4.5.4 และ 4.5.7 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยใชขอความดังตอไปนี้ 
  4.5.4 สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้ 
  (1) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรปกติ 5,000 บาท 
ยกเวนสาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 8,000 บาท 
  (2) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรนานาชาติ  15,000 
บาท 
  4.5.7 สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้ 
  (1) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ
หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท ยกเวน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (นานาชาติ) 23,000 บาท 
  (2) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวตักรรมกาจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรสองภาษา  13,000 บาท 
  (3) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาไทย  10,000 บาท 
 ขอ 4 ใหเพิ่มขอความตอไปนี้ เปนขอ 4.5.8 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 
  “4.5.8 สาขาวิชาในคณะสาธารณสุขศาสตร กําหนดอัตราคาธรรมเนียม ดังนี้ 
 สาขาวิชาในคณะสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล และ
สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 8,000 บาท” 
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  ประกาศ  ณ วันที่   2  มิถุนายน   พ.ศ. 2560 

 
       
 
      (รองศาสตราจารย  ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
                                                                   ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ 4) 

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

 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ  
ณ วันที่  5  กรกฎาคม 2557 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 9 แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม       
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และขอ 6 วรรค 2 แหงระเบยีบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการรับและจายเงินเพื่อจัด
การศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมคร้ังที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี เร่ือง เร่ืองกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4)      
พ.ศ. 2560” 
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกขอความในขอ 4.5.3  แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 
  “4.5.3 สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ กําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้ 
   (1) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรปกติ 3,000 บาท 
ยกเวนสาขาวิชาบัญชี 4,000 บาท สาขาวิชานิเทศศาสตร และการจัดการทองเที่ยว 8,000 บาท 
   (2) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการทุกสาขาที่เปน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทุกสาขาวิชา
ที่เปนหลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท 
   (3) สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ หรือโครงการพิเศษรวมมือกับบริษัท
หางเซ็นทรัล ดีพาทเมนทสโตร  จํากัด 5,000 บาท โครงการสําหรับผูบริหาร 13,000 บาท 
   
    ประกาศ  ณ วันที่   7  ธันวาคม   พ.ศ. 2560 
   

 
  (อาจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 

      รักษาราชการแทน 
                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   

     ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ 5) 

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

 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ  

ณ วันที่  5  กรกฎาคม 2557 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 9 แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม       

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และขอ 6 วรรค 2 แหงระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการรับและจายเงินเพื่อจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใน

คราวประชุมคร้ังที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี เร่ือง เร่ืองกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5)      

พ.ศ. 2561” 

 ขอ 2 ใหเพิ่มเติมขอความในขอ 2 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) 

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยเพิ่มขอความดังตอไปนี้ เปนวรรคสองของขอ 2 ดังนี้ 

 “กรณีสาขาวิชาบัญชีใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป” 

   ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
  

 

   (อาจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 
   รักษาราชการแทน 

                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
                          ในพระบรมราชปูถัมภ  จังหวัดปทุมธาน ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ 6) 

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

        โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

        อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม       

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการรับและจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี 

(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 

2562 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

        ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี เร่ือง เร่ืองกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6)      

พ.ศ. 2562” 

       ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป 

       ขอ 3 ใหยกเลิกขอความในขอ 4.5.4 และ 4.5.7 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเรียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญา

ตรี พ.ศ.2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

  “ขอ 4.5.4 สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้ 

(1) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรปกต ิ5,000 
ยกเวนสาขาวิชาโภชนาและการกําหนดอาหาร 8,000 บาท 

(2) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษหรือ 
โครงการพิเศษ เชน โครงการความรวมมือกับบริษัทซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 18,000 บาท โครงการความรวมมือกับ
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 13,000 บาท 

(3) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือ 
หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท 
  “ขอ 4.5.7 สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้ 

(1) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลัก 
หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท ยกเวน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (นานาชาติ) 23,000 บาท 

(2) สาขาวิชาในวิทยาลยันวตักรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรสองภาษา 13,000 บาท 
(3) สาขาวิชาในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาไทย 10,000 บาท  

ยกเวน สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ หรือโครงการพิเศษ เชน โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ความรวมมือ
ระหวางบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 21,000 บาท 
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ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

  

  
(อาจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 

                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชปูถัมภ   
                     จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ 7) 

พ.ศ. 2563 
--------------------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  

จังหวัดปทุมธานี  เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ 

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

       อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม

ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการรับและจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี 

(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 

2563 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้  

       ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563 

       ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2562 เปนตนไป 

                 ขอ 3 ใหยกเลิกขอความในขอ 6 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี  เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรั ลงวันที่ 5 

กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

      “ขอ 6 การลงทะเบียนของนักศึกษาที่ไมสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให

ชําระคาธรรมเนียม ดังนี้ 

     6.1 การลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติสําหรับนักศึกษาที่ไมสําเร็จตามแผนการเรียนและมีการ

ชําระเงินคาธรรมเนียมครบตามหลักสูตร กําหนดใหชําระคาธรรมเนียม ดังนี้ 

         6.1.1 นักศึกษาสัญชาติไทย หรือนักศึกษาไมปรากฏสัญชาติที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาในประเทศไทย 

                                     6.1.1.1 คาธรรมเนียมการศึกษา 1,000 บาท 

                                     6.1.1.2 คาลงทะเบียน วิชาละ 2,000 บาท 

                             6.1.2 นักศึกษาไมไดถือสัญชาติไทย 

                                     6.1.2.1 คาธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาท 

                                     6.1.2.2 คาลงทะเบียน วิชาละ 2,000 บาท 

        กรณีนักศึกษาที่ไมสําเร็จตามแผนการเรียนและยังชําระเงินคาธรรมเนียมไมครบตามหลักสูตร 

กําหนดใหชําระคาธรรมเนียม ตามขอ 4 คาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเหมาจายที่เรียกเก็บเปนรายภาค

การศึกษา แหงประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนด
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อัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557และ

ประกาศเพิ่มเติมที่เก่ียวของทุกฉบับ 

            6.2 การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนของนักศึกษาเต็มเวลา (จันทร-ศุกร) ใหชําระคาธรรมเนียม 

ดังนี้ 

        6.2.1 นักศึกษาสัญชาติไทย หรือนักศึกษาไมปรากฏสัญชาติที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาในประเทศไทย 

                                      6.2.1.1  คาธรรมเนียมการศึกษา 1,000 บาท 

                                      6.2.1.2  คาลงทะเบียนวิชาละ 2,000 บาท 

                               6.2.2  นักศึกษาไมไดสัญชาติไทย 

                                       6.2.2.1 คาธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาท 

                                       6.2.2.2 คาลงทะเบียนวิชาละ 2,000 บาท 

 6.3 การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนของนักศึกษาเต็มเวลา (เสาร-อาทิตย) ใหชําระ

คาธรรมเนียม ดังนี้ 

                               6.3.1 นักศึกษาสัญชาติไทย หรือนักศึกษาไมปรากฎสัญชาติที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาในประเทศไทย 

                                       6.3.1.1 คาธรรมเนียมการศึกษา 1,000 บาท 

                                       6.3.1.2 คาธรรมเนียมสาขาใหชําระคร่ึงหนึ่งของคาธรรมเนียมสาขาแตละหลักสูตร 

ตามขอ 4 ของคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเหมาจายที่เรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา แหงประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บ

สําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วนัที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และประกาศเพิ่มเติมที่เก่ียวของ

ทุกฉบับ 

       6.3.1.3 คาลงทะเบียนเหมาจาย 2,500 บาท 

                                      6.3.1.4 คาธรรมเนียมสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ

ทุกสาขาวิชา 5,000 บาท 

                6.3.2  นักศึกษาไมไดถือสัญชาติไทย 

   6.3.2.1 คาธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาท 

   6.3.2.2 คาธรรมเนียมสาขาใหชําระคร่ึงหนึ่งของคาธรรมเนียมสาขาแตละหลักสูตร 

ตามขอ 4 ของคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเหมาจายที่เรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา แหงประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บ

สําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และประกาศเพิ่มเติมที่เก่ียวของ

ทุกฉบับ 

   6.3.2.3  คาลงทะเบียนเหมาจาย 2,500 บาท 

   6.3.2.4  คาธรรมเนียมสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตร

นานาชาติทุกสาขาวิชา 5,000 บาท 
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       ขอ 7  ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให

นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใหขอเสนอแนะแกอธิการบดี และอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 

                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชปูถัมภ   
                       จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ 8) 

พ.ศ. 2563 
--------------------------------------- 

  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตตรี ประกาศ ณ 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 6  แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการรับและจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 
2562 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม คร้ังที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
2563 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังดังตอไปนี้ 
  ขอที่ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563”
  ขอที่ 2 ประกาศนี้ใชบังคับกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการที่เขา
ศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2563 เปนตนไป 
  ขอที่ 3 ใหยกเลิกขอความในขอ 4.5.3 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 โดยใชขอความตอไปนี้แทน 
   “ขอ 4.5.3 สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ กําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้ 

(1) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรปกติ 3,000 บาท 
ยกเวนสาขาวิชาบัญชี 4,000 บาท สาขาวิชานิเทศศาสตรและสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว 8,000 บาท 

(2) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตร ภาษาอังกฤษหรือ
หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท 

(3) สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษหรือโครงการพิเศษ เชน โครงการความ
รวมมือกับบริษัทหางเซ็นทรัล ดีพาทเมนทสโตร จํากัด 8,000 บาท โครงการสําหรับผูบริหาร 13,000 บาท” 

ขอที่ 4 ใหยกเลิกขอความในขอ 4.5.7 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยใชขอความตอไปนี้แทน 

  “ขอ 4.5.7 สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กําหนดคาธรรมเนียม ดังนี ้
  (1) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

หรือ หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท ยกเวน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 23,000 บาท
   (2) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรสองภาษา 
13,000 บาท 
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  (3) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรภาษาไทย 

10,000 บาท ยกเวนสาขาวิชาการจัดการบริการและการโรงแรม 8,000 บาท และสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาใน
ลักษณะพิเศษ หรือโครงการพิเศษ เชน โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ความรวมมือระหวางบริษัท ซีพี ออลล จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทในเครือ ซีพี ออลล จํากั (มหาชน) 21,000 บาท” 

 
  ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563   

 

 

 

                                (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 

                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชปูถัมภ   
                       จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ 9) 

พ.ศ. 2563 
--------------------------------------- 

   โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประกาศ ณ วันที่  5 กรกฎาคม 2557 
  อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 แหงระเบียบ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการรับและจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจึงขอออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
  ขอที่ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2563” 
  ขอที่ 2 ประกาศนี้ใชบังคับกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เขาศึกษาตั้งแตป
การศึกษา 2564 เปนตนไป 
  ขอที่ 3 ใหยกเลิกขอความในขอ 4.5.4 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระ
บรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจดัการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 โดยใชขอความตอไปนี่แทน 
   “ขอ 4.5.4 สาขาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้ 

(1) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกสาขาที่เปนหลักสูตรปกติ 5,000  
บาท ยกเวนสาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 8,000 บาท และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
7,000 บาท 

(2) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ 
หรือโครงการพิเศษ ไดแก 
     (2.1) โครงการความรวมมือกับบริษัท ซีพีออล (จํากัด) มหาชน 18,000 บาท 
    (2.2) โครงการความรวมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 13,000 บาท 
   (3) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่ เปนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ 15,000)” 
   ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 

                              

                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 

                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชปูถัมภ   
                       จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  เกณฑมาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ 

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

  เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง นโยบายการยกระดบัมาตรฐาน 
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2559 อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 และขอ 6.4 
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 จึงไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง เกณฑมาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2561 ดังนี้ 
  ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง เกณฑมาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
พ.ศ. 2561” 
  ขอ 2 ใหประกาศนี้มีผลบังคับกับนักศึกษาในปการศึกษา 2561 เปนตนไป 
  ขอ 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี ที่จะสําเร็จการศึกษาทุกคนตองสอบภาษาอังกฤษผานหรือไดรับการรับรองความสามารถ
ภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา 
  ขอ 4 ใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 หรือผูที่ทําการเทียบโอนเพื่อศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ทุกคน เขารับการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ    
(VRU-TEP) ของมหาวิทยาลัยตามวัน เวลา ในประกาศของมหาวิทยาลัย หรือในกรณีที่นักศึกษาชั้นปที่ 1 หรือผูที่ทํา
การเทียบโอนเพื่อศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี มีผลการ
ทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษของ TOEFL TOEIC IELTS และ CU-TEP สามารถใชแทนผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ (VRU-TEP) ได 
  ขอ 5 ในกรณีนักศึกษาชั้นปที่ 1  หรือผูที่ทําการเทียบโอนเพื่อศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ประสงคขอใหผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามขอ 4 ตองยื่น
หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีผลการสอบไมเกิน 2 ป ในวันที่มายื่นตอมหาวิทยาลัยนับตั้งแตวันที่ผลการ
สอบไดรับการรับรอง 
  ขอ 6 มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษและ เกณฑการประเมินความรูภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกหลักสูตร (ภาษาไทย) ทุกคนตองมีความรูภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังตอไปนี้ 
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ประเภทของการทดสอบ ระดับคะแนนที่ผาน 
VRU-TEP 60 ข้ึนไป (เต็ม 100) 
TOEFL (Intermet-Based Test) 41 ข้ึนไป (เต็ม 120) 
TOEFL (Institutional Test Program) 437 ข้ึนไป (เต็ม 677) 
TOEIC 405 ข้ึนไป (เต็ม 990) 
IELTS (Academic)  4.0 ข้ึนไป (เต็ม 9.0) 
CU-TEP   50 ข้ึนไป (เต็ม 120) 

   

  ขอ 7 มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษและ เกณฑการประเมินความรูภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร และสาขาวิชาอ่ืนๆของหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา 
หลักสูตรภาษาอังกฤษทุกหลักสูตรทุคนตองมีความรูภาษาอังกฤษ ในระดับคะแนนดังตอไปนี้ 
 

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

   

  ขอ 8 นักศึกษาที่มีผลประเมินความรูภาษาอังกฤษผานเกณฑในระดับคะแนนตามขอ 6 หรือ ขอ 7 
ใหมีสิทธิยกเวนการลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิต (Non-Credit) วิชาภาษาอังกฤษ ที่จัดสอนโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน 2 รายวิชา คือ VLE101 College English Skills Preparation 
(การเตรียมความพรอมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา) และ VLE205 English for Career Preparation 
(ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอมเขาสูงานอาชีพ) ทั้งนี้ ใหดําเนินการกอนสําเร็จการศึกษา 
  ขอ 9 นักศึกษาที่ไมผานเกณฑในระดับคะแนนตามขอ 6 หรือขอ 7 ตองลงทะเบียนเรียนแบบไมนับ
หนวยกิต วิชาภาษาอังกฤษจํานวน 4 รายวิชาที่จัดสอนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหไดรับการประเมินผลการเรียนเปน S (Satisfactory) ไดแก VLE101 College English Skills 
Preparation (การเตรียมความพรอมทักษะภาษาอังกฤษระดับ อุดมศึกษา )  VLE205 English for Career 
Preparation (ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพรอมเขาสูงานอาชีพ) VLE210 Listening and Speaking Strategies for 
English as a Foreign Language (กลยุทธการฟง-พูดสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ) และ 
VLE310 Reading and Writing Strategies for Learners of English as a Foreign Language (กลยุทธการอาน-
เขียนสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ) โดยทุกรายวิชาตองไดรับผลการประเมินในระดบั S ในกรณีที่
นักศึกษาไมประสงคลงทะเบียนเรียนรายวิชา VLE210 หรือ VLE310 ใหเขารับการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษระยะสั้นและชําระคาลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด ในระหวางเรียนรายวิชาตามขอ 9 
ถานักศึกษามีผลคะแนนทดสอบผานเกณฑตามขอ 6 หรือขอ 7 มายื่นตอมหาวิทยาลัย จะไดรับการยกเวนรายวิชา
เรียนตามขอ 8 
  ขอ 10 ใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 ข้ึนไปทุกคนตองสอบประมวลความรูภาษาอังกฤษกอนสําเร็จ
การศึกษา เพื่อมหาวิทยาลัยจะออกหลักฐานรับรองความสามารถภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา 
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  ขอ 11 ในกรณีที่มีปญหาและไมอาจปฏิบัติตามเงื่อนไขเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยเสนอความเห็นชอบตออธิการบดี และอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้
ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดนี้ใหถือเปนที่สุด 
 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2561 

 

 

  
(อาจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 

รักษาราชการแทน 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

   ในพระบรมราชปูถัมภ  จังหวัดปทุมธานี   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี| 122 
 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563   

  

 

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการฝกประสบการณ 

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

                       เพื่อใหการดําเนินการของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรการ 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ขอ 5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 และมติกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ในคราว
ประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 จึงออกประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง การลงทะเบียนเรียนรายวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา 
หรือการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืนไว ดังนี้ 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง การลงทะเบียนเรียนรายวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการฝก
ประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน พ.ศ. 2562” 
 ขอ 2 ประกาศนี้เร่ิมใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 เปนตนไป 
 ขอ 3 ในประกาศนี้ 
        “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี 
       “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
       “คณะกรรมการวิชาการ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
      “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 ขอ 4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการฝก
ประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน ใหปฏิบัติดังนี้  
 4.1 นักศึกษาตองเรียนและสอบไดในรายวิชาตามที่หลักสูตรกําหนดไมนอยกวารอยละ 80  
ยกเวน 

(1) นักศึกษากลุมเทียบโอน 
(2) นักศึกษากลุมโครงการพิเศษ 
(3) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตาม ประกาศ ระเบียบ ของครุสภา 

4.2 นักศึกษาตองเรียนและสอบไดรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจ 
ศึกษา หรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืนกอน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืนได 
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 4.3 ภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพหรือ
การฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน ใหสามารถลงทะเบียนเรียนรวมกับรายวิชาที่เปดอยูแลวไดทั้งนี้ไม
เกิน 3 รายวิชา ยกเวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาจะไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนใดได หรือให
เปนไปตามมาตรฐานของสหกิจศึกษา 

 ขอ 5 ในกรณีที่เกิดปญหาในการปฏิบัติใหคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ใหขอเสนอแนะ
ตออธิการบดี และใหอธิการเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 
                      ประกาศ ณ วันที่  13 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
  

 
 

(อาจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 
                      อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ   
                          ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
วาดวยการจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

--------------------------------------- 
  เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปที่ตองการเพิ่มพูนความรู มีโอกาสเลือกเรียนไดตามอัธยาศัย ตาม
ความสนใจ ศักยาภาพ และความพรอมอยางทั่วถึง และสามารถขอโอนรายวิชามาเปนสวนหนึ่งในการศึกษาตอใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยการสะสมหนวยกิต ไดอาศัยอํานาจตามความในขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2562 และขอ 4 ขอ 8 ขอ 9 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี  วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุม คร้ังที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษา โครงการสัมฤทธิบัตรศึกษา พ.ศ. 2562” 
  ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศเปนตนไป 
  ขอ 3 ในประกาศนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี 
   “โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา” หมายความวา การบริการทางวิชาการแกสังคมที่
เปดโอกาสใหแกบุคคลทั่วไปที่ตองการเพิ่มพูนความรูที่ไดเขาศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และสามารถนํามาทียบโอนรายวิชาในลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
   “สัมฤทธิบัตรบณฑิตศึกษา” หมายความวาใบรับรองความรูที่มหาวิทยาลัยออกใหแก
ผูสอบไดในรายวิชาหนึ่งตามโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ขอ 4 ใหบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรายวิชาที่เปดสอนในโครงการสัมฤทธิบัตร ในแตละภาค
การศึกษา ตามหลักสูตรในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
  ขอ 5 ผูสมัครเรียนตามโครงการจัดการศึกษาสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เปนนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ไมจํากัดเพศ อายุและวุฒิการศึกษา 
(2) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 
(3) ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
ในกรณีที่เปนนัศึกษาของมหาวิทยาลัยทีกําลังศึกษาอยูในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยก็ 

ก็สามารถที่จะลงทะบียนเรียน ในโครงการนี้ควบคูไปดวยได 
  ขอ 6 การลงทะเบียนเรียนและการสอบ 
  ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 3 รายวิชา ตอ 1 ภาคการศึกษา 
  นักศึกษาที่เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ตองเขาสอบตามวัน เวลา สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ 
ปฏิบัติตนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
  ขอ 7 คาธรรมเนียมายวิชาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
รายวิชา ดังนี้ 
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    ระดับมหาบณฑิต  รายวิชาละ 2,000 บาท 
    ระดับดุษฎีบัณฑิต   รายวิชาละ 3,000 บาท 
  ขอ 8 การเทียบโอนรายวิชาที่ไดรับสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา สามารถขอเทียบโอนรายวิชาเขาใน
โครงสรางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

(1) ผูที่มีสิทธิ์เทียบโอน ตองเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั 
(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอนตองเรียนมาแลวไมเกิน 5 ป นับถัดจากภาคการศึกษาของป

ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 
(3) ตองเปนรายวิชาที่สอบผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเปนรายวิชาที่ไดรับ

การประเมินผลคาระดับข้ันไมต่ํากวา B (3.00) หรือไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 
(4) กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการปรับปรุงหลักสูตรหรือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ

รายวิชาการรับเทียบโอนรายวิชาที่มีการปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนตามมติของคณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา 
(5) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา มหาวิทยาลัยจะ

ไมนํามาคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(6) รายวิชาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ ไมสามารถเทียบโอนผลการเรียนได 

ขอ 9 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธาน 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการ ประธานหลักสูตรและกรรมการหลักสูตรที่นักศึกษาขอ
เทียบโอน ทําหนาที่เปนกรรมการ โดยมีกรรมการและเลขานุการหลักสูตรที่นักศึกษาขอเทียบโอนทําหนาที่เปน
กรรมการและเลขานุการ เปนผูพิจารณาการเทียบโอนตามรายวิชาที่ไดสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 
  ขอ 10 การวัดผลและประเมินผลกาศึกษา 

(1) มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาตามที่กําหนดไวนแตละรายวิชา ตามขอบังคับ 
มหาวิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2557 

(2) ใหมีการวัดและประเมินผล พรอมทั้งออกใบรับรองผลการเรียนโดยมหาวิทยาลัย 
  ขอ 11 ใหบัณฑิตวิทยาลัย เปนผูอนุมัติผลการศึกษาและออกใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 
  ขอ 12 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาจากการปฏิบัติตามประกาศ 
หรือที่ประกาศนี้มิไดกําหนดไว ใหอยูในดลุพินิจของอธิการบดีที่จะวินิจฉัยสั่งการและใหถือเปนที่สิ้นสุด 
    
     ประกาศ  ณ วันที่  7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
  
 
 

(อาจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 
                      อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี   
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ขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 

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

  โดยที่เปนการกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 เพื่อใหการจัดการศึกษา และ
การบริหารการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจความในมาตรา 18 (2) และ
มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 
10/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561” 
  ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1/2561 เปนตนไป 
  ขอ 3 ใหเพิ่มเติมขอความใน ขอ 3 แหงขอบังคบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานีวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
   “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอนซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้ สามารถเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรที่อาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาของหลักสูตร 
   “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และ
การพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดารศึกษา โดยจะเปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการใหเปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน 2 คน” 
  ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 7 และขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
  ขอ 5 ใหเพิ่มเติมขอความในขอ 16 เปนวรรคสอง แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหภาคการศึกษาของหลักสูตรนั้น 
แตกตางจากที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ก็ได ทั้งนี้ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ” 
  ขอ 6 ใหยกเลิกขอความใน ขอ 18.12 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน 
   “18.12 การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculm) เปนการจัด
การศึกษาสําหรับกลุมบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณการเรียนรู ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ขอ 7 ใหเพิ่มขอ 18.13 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
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   “18.13 การศึกษารูปแบบอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 
  ขอ 8 ใหเพิ่มขอ 23/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2557 ดังนี้ 
   “ขอ 23/1 คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรรอบระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตามระกาศของมหาวิทยาลัย 

(1) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 
(2) ไมเปนคนวิกลจริต ไมเปนโรคติดตอ หรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
(3) มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในหลักสูตรที่จะเขาศึกษาหรือตามประกาศของ 

มหาวิทยาลัย” 

  ขอ 9 ใหยกเลิกขอความในขอ 24 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน 
 “ขอ 24  การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญา
ตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
  24.1 ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาตองมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะมีสภาพเปนนักศึกษา 
 24.2 ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาไมมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเปนนักศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย 
  ขอ 10 ใหเพิ่มขอ 24/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดงันี้ 
   “ขอ 24/1 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ขอ 11 ใหยกเลิกขอความในขอความ 25 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช
ขอความดังตอไปนี้แทน 
 “ขอ 25 ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
   25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 
ปกติ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต และภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 
   25.2 นักศึกษาไมเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา
ปกติและภาคดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 
   25.3 นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดตามประกาศของมหาวทิยาลัย” 
  ขอ 12 ใหยกเลิกขอความในขอ 26.3.1  26.3.2  26.3.3  26.3.4 และ 26.3.5 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 
   “26.3.1 วิชาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาที่หลักสูตรหเปดสอนในภาคฤดูรอน อาจเปน
รายวิชาที่เคยเรียนมากอนและผลการประเมินไมผาน หรือรายวิชาที่จําเปนตองเรียนเพื่อใหครบโครงสรางในการ
สําเร็จการศึกษา 
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   26.3.2 วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปดสอนในภาคฤดูรอน นอกเหนือไปจากรายวิชาที่
กําหนดไวในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาในหมวดวิชาตางๆได 
   ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอยกวา 10 คน ใหเสนอตอคณะกรรมการิชาการ
พิจารณา” 
  ขอ 13 ใหเพิ่มขอ 26/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
   “ขอ 26/1 การลงทะเบียนเรียน สําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
 ขอ 14 ใหยกเลิกขอความในขอ 35 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน 
   “ขอ 35 การฝกประสบการณวิชาชีพ  สหกิจศึกษา  หรือการพัฒนาศักยภาพการเปน
ผูประกอบการใหม 
 35.1 นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา  หรือการพัฒนาศักยภาพ
เปนผูประกอบการใหม ตามที่ระบุไวในหลักสูตรถาผูใดปฏิบัติไมครบถวน ใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณ 
  35.2 ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพ
การเปนผูประกอบการใหม นักศึกษาจะตองประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามขอกําหนดทุกประการหากฝาฝน 
อาจารยนิเทศหรือพี่เลี้ยงในหนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปน
ผูประกอบการใหม  อาจพิจารณาสงตัวกลับและดําเนินการใหฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษาหรือการพัฒนา
ศักยภาพการเปนผูประกอบการใหม อีกคร้ัง 
 35.3 นักศึกษาตองผานรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษาหรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่ออยางอ่ืนกอน  จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหมได” 
 ขอ 15 ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปนวรรคสี่ ของขอ 36.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไยอลง
กรณ ในพระบรม จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “กรณีการประเมินผลสําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 ขอ 16 ใหยกเลิกขอความในขอ 37.4.2  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระ
บรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช
ขอความดังตอไปนี้แทน 
 “37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบปลายภาคตอคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัด ภายใน 2 สัปดาหหลังจากเปดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อไดรับอนุญาตจากคณบดีใหสอบปลายภาค 
ใหคณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ หากไมมาสอบภายในเวลาที่กําหนด หรือไม
ไดรับอนุญาตใหสอบ อาจารยผูสอนสงผลการเรียนตามคะแนนที่มีอยูหากอาจารยไมสงผลการเรียนตามกําหนด
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการเรียนเปน “F” 
 ขอ 17 ใหเพิ่มขอ 46/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “ขอ 46/1 ใหอาจารยผูสอนสงผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ขอ 18 ใหเพิ่มเติมขอความในขอ 61 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
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  “สําหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)” 
 ขอ 19 ใหเพิ่มขอ 61/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “ขอ 61/1 นักศึกษาที่ถือวาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ขอ 20 ใหยกเลิกขอความในขอ 63.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้
แทน 
  “63.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา “D” ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได “NP” ตาม
ระบบไมมีคาระดับบบบบคะแนน” 
 ขอ 21 ใหเพิ่มเติมขอความในขอ 63.3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “ขอ 63.3.4 การสําเร็จการศึกษาสําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  6 กันยายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
        (ศาสตราจารย  ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
                 ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 
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ขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) 

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

 โดยที่เปนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  เพื่อใหการจัดการศึกษาและ
การบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัย
อํานาจตามความมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” 
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่ยังคงมีสภาพนักศึกษาในวันที่ประกาศฉบับนี้ประกาศใช
บังคับเปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 28 แหง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน 
  “ขอ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
   28.1 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และผลการศึกษาเปน F หากมีการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ําคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง ใหใชผลการศึกษาที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผลการศึกษาแต
รายวิชาที่มีผลการศึกษาเปน F จะยังคงปรากฏอยูในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น 
   28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษา เปน D หรือ D+ หาก
มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ําคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง ใหใชผลการศึกษาที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผลการศึกษา 
แตรายวิชาที่มีผลคะแนนที่ลงทะเบียนกอนหนานั้น จะยังคงปรากฏอยูในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น 
 ขอ 4 ใหยกเลิกความขอ 43 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน 
  “43 รายวิชาที่ไดผลการศึกษาเปน “F” ใหเปนไปตามขอ 28” 
 ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 48.1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน 
  “48.1 นักศึกษาที่จะขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดิมไม
นอยกวา 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 ทั้งนี้ ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่ง
ใหพักการเรียนและไมเคยไดรับอนุมัติใหยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมากอน หรือแลวแตเงื่อนไขของหลักสูตรที่ไดรับ
โอนยาย” 
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   ประกาศ  ณ  วันที่  7 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 

 
 

       
      (ศาสตราจารย  ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

             ในพระบรมราชปูถัมภ  จังหวัดปทุมธาน ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  เกณฑมาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) พ.ศ. 2563 
--------------------------------------- 

 เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เร่ือง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 และขอ 
6.4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 จึงไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง เกณฑมาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง เกณฑมาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2563” 
 ขอ 2 ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตั้งแตวันประกาศเปนตน
ไป 
 ขอ 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ที่จะสําเร็จการศึกษาทุกคนตองสอบภาษาอังกฤษผานหรือไดรับการรับรองความสามารถ
ภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา 
 ขอ 4 ใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 หรือผูที่ทําการเทียบโอนเพื่อศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ทุกคน เขารับการทดสอบความรูความสามารถภาษาอังกฤษ    
(VRU-TEP) ของมหาวิทยาลัยตามวัน เวลา ในประกาศของมหาวิทยาลัย หรือในกรณีที่นักศึกษาชั้นปที่ 1 หรือผูที่ทํา
การเทียบโอนเพื่อศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี มีผลการ
ทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษของ TOEFL TOEIC IELTS และ CU-TEP สามารถใชแทนผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ (VRU-TEP) 
 ขอ 5 ในกรณีนักศึกษาชั้นปที่ 1 หรือผูที่ทําการเทียบโอนเพื่อศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ประสงคขอใชผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามขอ 4 ตองยื่น
หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีผลการสอบไมเกิน 2 ป ในวันที่มายื่นตอมหาวิทยาลัยนับตั้งแตวันที่ผลการ
สอบไดรับการรับรอง 
 ขอ 6 มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษและเกณฑการประเมินความรูภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยทุกหลักสูตร ทุกคนตองมีความรูภาษาอังกฤษอังกฤษ ในระดับคะแนน 
ดังตอไปนี้ 

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

  
 ขอ 7 มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ และเกณฑการประเมินความรูภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนเปนภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร ทุกคนตองมีความรูภาษาอังกฤษ ในระดับคะแนนดังตอไปนี้ 

ประเภทของการทดสอบ ระดับคะแนนที่ผาน 
VRU-TEP 65 ข้ึนไป (เต็ม 100) 
TOEFL (Internet-Based Test) 53 ข้ึนไป (เต็ม 120) 
TOEFL (Institutional Test Program) 477 ข้ึนไป (เต็ม 677) 
TOEIC 600 ข้ึนไป (เต็ม 990) 
IELTS (Academic) 5.0 ข้ึนไป (เต็ม 9.0) 
CU-TEP 60 ข้ึนไป (เต็ม 120) 

 ขอ 8  นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ที่มีผลประเมินความรูภาษาอังกฤษผานเกณฑในระดับ
คะแนนตามขอ 6 หรือขอ 7 ใหมีสิทธิยกเวนการลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิต (Non-Credit) วิชาภาษาอังกฤษ 
ที่จัดสอนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี จํานวน 1 รายวิชา VLE205 
English for Career preparation (ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพรอมเขาสูงานอาชีพ) ทั้งนี้ ใหดําเนินการกอนสําเร็จ
การศึกษา 
 ขอ 9 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ที่ไมผานเกณฑในระดับคะแนนตามขอ 6 หรือ 7 ตอง
ลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิต วิชาภาษาอังกฤษจํานวน 2 รายวิชาที่จัดสอนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหไดรับการประเมินผลการเรียนเปน S (Satisfactory) ไดแก 
VLE205 English for Career Preparation (ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพรอมเขาสู งานอาชีพ) และVLE309 
Essential English Skills for Learners of English as a Foreign Language (ทักษะภาษาอังกฤษที่จําเปนสําหรับ
ผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ) โดยทุกรายวิชาตองไดรับผลการประเมินในระดับ S ในระหวางเรียน
รายวิชาตามขอ 9 ถานักศึกษามีผลคะแนนทดสอบผานเกณฑตามขอ 6 หรือขอ 7 มายื่นตอมหาวิทยาลัย จะไดรับการ
ยกเวนรายวิชาเรียนตามขอ 8 
 ขอ 10 ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ทุกคนตองสอบประมวลความรูภาษาอังกฤษกอน
สําเร็จการศึกษา เพื่อมหาวิทยาลัยจะออกหลักฐานรับรองความสามารถภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา 
 ขอ 11 ในกรณีที่มีปญหาและไมอาจปฏิบัติตามเงื่อนไขเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยเสนอความเห็นตออธกิารบดี และอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
คําวินิจฉัยชี้ขาดนี้ใหถือเปนที่สุด 
   ประกาศ ณ วันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 
                      อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา โครงการความรวมมือทางวิชาการ 

ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
กับวิทยาลัยชุมชนสระแกว พ.ศ. 2563 

--------------------------------------- 
 ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กับวิทยาลัยชุมชนสระแกว เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถ่ินอยางยั่งยืน จึงกําหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ในโครงการความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กับวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ใหแตกตางไปจากอัตราการเรียกเก็บจากนักศึกษาทั่วไป และใหความรวมมือระหวางสถาบันเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 6(4) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการรับและจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
พ.ศ. 2552 และขอ 4 ขอ 9 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
วาดวย การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวการ
ประชุมคร้ังที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา โครงการความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กับวิทยาลัยชุมชนสระแกว พ.ศ. 
2563” 
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาในโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กับวิทยาลัยชุมชนสระแกวที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 
2563 เปนตนไป 
 ขอ 3 ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธาน ี
 “โครงการ” หมายถึง โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กับวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสระแกว หรือกําลังศึกษาอยูที่
มีความประสงคจะศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหรือโครงการสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัย 
 “สัมฤทธิบัตรปริญญาตรี” หมายถึง สัมฤทธิบัตรปริญญาตรี ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี 
 “คาธรรมเนียมสัมฤทธิปริญญาตรี” หมายถึง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี 
และระเบียบ หรือประกาศที่เก่ียวของ 
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 ขอ 4 คาธรรมแรกเขาที่เรียกเก็บคร้ังเดียวเมื่อข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา จํานวน 1,500 บาท 
 ขอ 5 คาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเหมาจายที่เรียกเก็บเปนรายภาค จํานวน 6,500 
บาท 
 ขอ 6 คาธรรมเนียมการศึกษาอ่ืนที่เรียกเก็บเปนรายกรณี 
   6.1 คาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และคาลงทะเบียนเหมาจายชากวากําหนด 
วันละ 20 บาท แตไมเกิน 1,500 บาท 
   6.2 คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท 
   6.3 คาขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาจากการพนสภาพการเปนนักศึกษาภาคการศึกษาละ 
1,500 บาท 
 ขอ 7 การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนของนักศึกษา ใหชําระคาธรรมเนียม ดังนี้ 
   7.1 คาธรรมเนียมการศึกษา 1,000 บาท 
   7.2 คาลงทะเบียนวิชาละ 2,000 บาท 
 ข 8 กรณีนักศึกษาผูจะเขาศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร การชําระเงินคาธรรมเนียมลงทะเบียน
รายวิชา คาเทียบโอนรายวิชา และการดําเนินการใดๆ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ จงหวัดปทุมธานี เร่ือง การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี 
 ขอ 9 ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินตามขอ 4 ขอ 5 ในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดทั้งนี้ตองไมเกิน
สามสิบวัน นับแตวันเปดภาคการศึกษา 
 เมื่อพนระยะเวลาตามวรรคแรก มหาวิทยาลัยยังไมไดรับคาธรรมเนียมการศึกษา ใหนักศึกษาผูนั้น
พนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิการบดีใหดํารงสภาพเปนนักศึกษาตอไปนี ้
 ขอ 10 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนสระแกวตามโครงการความ
รวมมือนี้จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาจากระดับอนุปริญญาทุกรายวิชา 
 ขอ 11 ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให
นําเสนอตอสภาวิชาการเพื่อใหขอเสนอแนะแกอธิการบดี และอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 

                      อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ   

                    จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง  หลักเกณฑการจายคาตอบแทนการนิเทศนักศึกษาในการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

การเตรียมฝกปฏิบัติการโครงงาน หรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน และ 
การฝกประสบการณวิชาชีพ การปฏิบัติการโครงการวิชาชีพ หรือการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปน 

อยางอ่ืน สําหรับนักศึกษาเต็มเวลาเสาร – อาทิตย พ.ศ. 2563 
--------------------------------------- 

      เพื่อใหการดําเนินงานเร่ืองการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมฝกปฏิบัติการโครงงาน หรือ 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน และการฝกประสบการณวิชาชีพ การปฏิบัติการโครงงาน
วิชาชีพ หรือการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในขอ 5.3.10 ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง การเบิกจายเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
     ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานีเร่ือง หลักเกณฑการจายคาตอบแทนการนิเทศนักศึกษาในการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมฝก
ปฏิบัติการโครงงาน หรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน และการฝกประสบการณวิชาชีพ การ
ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ หรือการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน สําหรับนักศึกษาเต็มเวลาเสาร – 
อาทิตย พ.ศ. 2563” 
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 เปนตนไป  
 ขอ 3 ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธาน ี
  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี 
  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญา
ตรี (ตอเนื่อง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
  “อาจารยผูปฏิบัติงานในกลุมฝกประสบการณวิชาชีพ” หมายความรวมถึง อาจารยนิเทศหรือ
อาจารยผูควบคุม ดูแล รับผิดชอบ ในรายวิชากลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 
  “ฝกประสบการณวิชาชีพ” หมายถึง การฝกทักษะประสบการณในสายงานวิชาชีพ 
  “สถานประกอบการ” หมายความวา สถานที่ที่นักศึกษาฝกงานในรูปแบบตางๆ หากเปนการ
จัดการโครงงาน กิจกรรม ในสถานศึกษาใหถือวาสถานที่นั้นเปนสถานที่ที่นักศึกษาฝกงานดวย” 
 ขอ 4 คุณสมบัติของอจารยผูปฏิบัตงานในกลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 
  4.1 ตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา 
  4.2 ตองเปนอาจารยประจําสาขาวิชา หรืออาจารยประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู 
  4.3 ตองไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 ขอ 5 บทบาทหนาที่ของอจารยผูปฏิบัติงานในกลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 
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  5.1 ประสานงานกับสถานประกอบการหรือหนวยงานในการจัดหาตําแหนงงานที่เหมาะสมกับ
นักศึกษา 
  5.2 รับรองคุณภาพงานที่ไดรับการเสนอจากสถานประกอบการหรือหนวยงาน 
  5.3 เตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานดานวิชาชีพในสาขา 
  5.4 จัดเตรียมแผนการนิเทศนักศึกษา ใหมีคําสั่งแตงตั้งอาจารยผูปฏิบัติงานในกลุมฝกประสบการณ
วิชาชีพ คําสั่งขอไปราชการกรณีที่มีการนิเทศนอกมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษา 1 คน ตอ อาจารย 1 ทาน 
  5.5 อาจารยผูปฏิบัติงานในกลุมฝกประสบการณวิชาชีพ จะนิเทศนักศึกษาไดไมเกิน 10 คน ตอ 1 
ภาคการศึกษา และนิเทศระหวางนักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการหรือหนวยงาน ไมเกิน 3 คร้ัง ตอนักศึกษา 
1 คน ตอภาคการศึกษา โดยใชเวลาในการนิเทศไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอคร้ัง 
  5.6 เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา รวมแกปญหาที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาระหวางปฏิบัติงาน หรือ
ระหวางการจัดทําโครงงาน และใหขอเสนอแนะ 
  5.7 รับฟงการนําเสนอความกาวหนาของโครงงานหรืองานที่ปฏิบัติของนักศึกษารวมกับผูนิเทศงาน 
และใหขอเสนอแนะ 
  5.8 ประสานงานและดําเนินการจัดกิจกรรมภายหลังจากนักศึกษาเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ไดแกการ
นําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา รวมทั้งการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเพื่อเสนอประธานหลักสูตรและ
คณะ 
 ขอ 6 คาตอบแทนการนิเทศนักศึกษา 
  6.1 คาตอบแทนการนิเทศนักศึกษาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาเตรียมปฏิบัติโครงงาน
วิชาชีพ หรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน และคาตอบแทนการนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพหรือการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน ไดรับ
คาตอบแทนเหมาจายของอาจารยผูปฏิบัติงานในกลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 1 ทานสามารถเบิกคานิเทศไดไมเกิน 
3,000 บาท ตอภาคการศึกษา 
  6.2 การเบิกคาตอบแทนการนิเทศนักศึกษาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาเตรียมปฏิบัติ
โครงงานวิชาชีพ หรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืน และคาตอบแทนการนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพหรือการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอ่ืนให
ปฏิบัติดังนี้ 
   6.2.1 เอกสารคําสั่งแตงตั้งอาจารยผูปฏิบัติงานในกลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 
   6.2.2 หลักฐานการจายเงินคานิเทศ 
   6.2.3 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบความถูกตองตามประกาศ
เรียบรอยแลวเสนออธิการบด ี
 ขอ 7 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให
อธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 
    ประกาศ ณ  วันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

 

 
                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 

                                                   อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชปูถัมภ   
                                                         จังหวัดปทุมธานี   
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ตอนที่ 3 
ขั้นตอนการยืน่คํารองแบบ 

มรว.01-มรว.22 
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ข้ันตอนการเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ใชคํารองแบบ มรว. 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

 

 

 

รับคํารองเทียบโอนผลการเรียนท่ีคณะ 

คณะกรรมการเทียบ 
โอนผลการเรียน 

และยกเวนการเรียน
รายวิชาคณะพิจารณา 

อนุมัต ิ

แจงนักศึกษา 

สงคํารองใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เสนออาจารยท่ีปรึกษา 

สงคํารองท่ีคณะ 

แจงนักศึกษาดําเนินการ 

นักศึกษาชําระเงินท่ีการเงิน 

ไมอนุมัต ิ
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ข้ันตอนการเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาและ / หรือเลอืกเสร ี

ใชคํารองแบบ มรว. 02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

  

 

คณะกรรมการเทียบโอนผล
การเรยีนและยกเวนการ

เรียนรายวิชาคณะพิจารณา 

สงคํารองใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รับคํารองเทียบโอนผลการเรียนท่ีคณะ 

ไมอนุมัต ิ อนุมัต ิ

แจงนักศึกษา 

เสนออาจารยท่ีปรึกษา 

สงคํารองท่ีคณะ 

แจงนักศึกษาดําเนินการ 

นักศึกษาชําระเงินท่ีการเงิน 



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี | 141 
 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563   

ข้ันตอนคํารองเทียบโอนเพ่ือยกเวน 
การทดสอบความรูความสามารถภาษาอังกฤษ 

ใชคํารองแบบ มรว. 02/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับคํารองเทียบโอนผลการเรียนท่ีคณะ 

คณะกรรมการ 
เทียบโอนผลการเรียน         
และยกเวนการเรียน

รายวิชาคณะพิจารณา 

ไมอนุมัต ิ อนุมัต ิ

แจงนักศึกษา 

สงคํารองใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เสนออาจารยท่ีปรึกษา 

สงคํารองท่ีคณะ 

แจงนักศึกษาดําเนินการ 

นักศึกษาชําระเงินท่ีการเงิน 
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ข้ันตอนการเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
ใชคํารองแบบ มรว. 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุมัต ิ

รับคํารองขอเปลีย่นประเภทนักศกึษาท่ีคณะ 

ผลการพิจารณาของคณะ 

ไมอนุมัต ิ อนุมัต ิ

แจงนักศึกษา 

ผลการพิจารณา
ของอธิการบด ี

เสนออาจารยท่ีปรึกษา เสนอประธานหลักสูตร 

สงคํารองท่ีคณะ 

คณะนําคาํรองสงท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เพ่ือเสนออธิการบด ี

ไมอนุมัต ิ

นักศึกษาติดตามเรื่องภายใน 3 วัน นับจากวันสงคํารอง 
ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ดูผลทาง Internet 
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ข้ันตอนการยาย Section 
ใชคํารองแบบ มรว. 04 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยผูสอนลงนาม 

นักศึกษาสงคํารองขอยาย Section รายวิชา 

ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รับคํารองขอยาย Section ท่ีคณะ 

   อาจารยท่ีปรึกษาลงนาม 

อนุมัต ิ
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ข้ันตอนการเปลี่ยนหลกัสูตร 
ใชคํารองแบบ มรว. 05 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับคํารองท่ีคณะ 

เสนออาจารยท่ีปรึกษา เสนอประธานหลักสูตรเดมิ 

เสนอประธานหลักสูตรใหม 

เสนอคณบด ี (ในกรณีท่ีฝายหลักสูตรขามคณะ 
ตองมีความเห็นของคณบดีท้ัง 2 คณะ) 

ผลการพิจารณา 
ของอธิการบด ี

คณะนําคาํรองสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เพ่ือเสนออธิการบด ี

ในกรณีเปลี่ยนหลักสตูรภายในคณะเดียวกัน ในกรณีเปลี่ยนหลักสตูรขามคณะ 

เสนอคณบด ี

ผลการพิจารณา 
ของคณบด ี

ไมอนุมัต ิ อนุมัต ิ

ไมอนุมัต ิ อนุมัต ิ
คณะนําคาํรองสง 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานะเบียน 

แจงนักศึกษา 

นักศึกษาติดตามเรื่องภายใน 3 วันนับจากวันท่ีสงคํารอง 
ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ดจูาก Internet 
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ข้ันตอนการขอเพ่ิม–ถอน รายวิชา 
ใชคํารองแบบ มรว. 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยผูสอนลงนาม 

นักศึกษาสงคํารอง เพ่ิม-ถอน รายวิชา 

ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รับคํารองเพ่ิม-ถอนรายวิชาท่ีคณะ 

คณบดีพิจารณา 

นักศึกษารอรับรายวิชาเพ่ิม-ถอน 

แจงนักศึกษา 

เสนออาจารยท่ีปรึกษาลงนาม 

ไมอนุมัต ิ อนุมัต ิ
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ข้ันตอนการขอเพ่ิม–ถอน รายวิชา 
สําหรับนักศึกษากองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) กรณีปรับรหัสวิชา 

ใชคํารองแบบ มรว. 06/1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

อาจารยผูสอนลงนาม 

นักศึกษาสงคํารอง เพ่ิม-ถอน รายวิชา 

ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ไมอนุมัต ิ

รับคํารองเพ่ิม-ถอนรายวิชา ท่ีคณะ 

คณบดีพิจารณา 

นักศึกษารอรับรายวิชาเพ่ิม-ถอน 

แจงนักศึกษา 

เสนออาจารยท่ีปรึกษาลงนาม 

อนุมัต ิ
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ข้ันตอนการขอเพ่ิม–ถอน รายวิชา 
สําหรับนักศึกษาเรียนรวม (กรณีปรับรหัสวิชา) 

ใชคํารองแบบ มรว. 06/2 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

อาจารยผูสอนลงนาม 

นักศึกษาสงคํารอง เพ่ิม-ถอน รายวิชา 

ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ไมอนุมัต ิ

รับคํารองเพ่ิม-ถอนรายวิชา ท่ีคณะ 

คณบดีพิจารณา 

นักศึกษารอรับรายวิชาเพ่ิม – ถอน 

แจงนักศึกษา 

เสนออาจารยท่ีปรึกษาลงนาม 

อนุมัต ิ
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ข้ันตอนการขอเพ่ิม–ถอน รายวิชา 
สําหรับนักศึกษา (กยศ.) 
ใชคํารองแบบ มรว. 06/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยผูสอนลงนาม 

นักศึกษาสงคํารอง เพ่ิม-ถอน รายวิชา 

ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ไมอนุมัต ิ

รับคํารองเพ่ิม-ถอนรายวิชา ท่ีคณะ 

คณบดีพิจารณา 

นักศึกษารอรับรายวิชาเพ่ิม – ถอน 

แจงนักศึกษา 

เสนออาจารยท่ีปรึกษาลงนาม 

อนุมัต ิ
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ข้ันตอนการขอเพ่ิม – ถอน รายวิชา 

กรณีท่ียังไมไดชําระเงินคาลงทะเบียน 
ใชคํารองแบบ มรว. 06/4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยผูสอนลงนาม 

นักศึกษาสงคํารอง เพ่ิม-ถอน รายวิชา 

ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ไมอนุมัต ิ อนุมัต ิ

เสนออาจารยท่ีปรึกษาลงนาม 

รับคํารองเพ่ิม-ถอนรายวิชา ท่ีคณะ 

คณบดีพิจารณา 

นักศึกษารอรับรายวิชาเพ่ิม-ถอน 

แจงนักศึกษา 
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ข้ันตอนการขอยกเลิกรายวิชา  
ใชคํารองแบบ มรว. 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยผูสอนลงนาม 

นักศึกษาสงคํารองยกเลิกรายวิชา 

ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รับคํารองขอยกเลกิรายวิชาท่ีคณะ 

คณบดีพิจารณา 

แจงนักศึกษา 

เสนออาจารยท่ีปรึกษาลงนาม 

ไมอนุมัต ิ อนุมัต ิ
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ข้ันตอนการขอลาพักการเรียน 
ใชคํารองแบบ มรว. 08 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

เสนออาจารยท่ีปรึกษา 

รับคํารองขอลาพักการเรยีนท่ีคณะ 

ผลการพิจารณา 

เสนอคณบด ี
 

กรณลีาพักมากกวา 1 ภาคการศึกษา กรณี 1 ภาคการศึกษา 

นักศึกษานําคํารองสง 
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

เพ่ือเสนออธิการบด ี

ผลการพิจารณา 

แจงนักศึกษา 

อนุมัต ิไมอนุมัต ิ

ชําระเงินท่ีการเงิน 

อนุมัต ิ

นําคํารองท่ีชําระเงินแลวยื่น 
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
แจงนักศึกษา 

ไมอนุมัต ิ

ชําระเงินท่ีการเงิน 
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ข้ันตอนการขอกลับเขาเรียนและขอคืนสภาพความเปนนักศึกษา 
ใชคํารองแบบ มรว. 09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีขอกลับเขาเรยีน 

รับคํารองขอกลับเขาเรียนและขอคืนสภาพความเปนนักศึกษา 

เสนอคณบด ี

คณะนําคาํรองสง 
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

เพ่ือเสนออธิการบด ี

อนุมัต ิ

สงสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

คณบด ี
พิจารณา 

แจงนักศึกษา 

     กรณีขอคืน

ชําระเงินท่ีการเงิน 

เสนออาจารยท่ีปรึกษา 

ผลการพิจารณาของ

อธิการบด ี

ไมอนุมัต ิ

ไมอนุมัต ิ อนุมัต ิ

แจงนักศึกษา 

แจงนักศึกษา 
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ข้ันตอนการขอลาออก 
ใชคํารองแบบ มรว. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับคํารองขอลาออกท่ีคณะ 
 

เสนอคณบดีลงนาม 

สงสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

เสนออธิการบดลีงนาม 

เสนออาจารยท่ีปรึกษา 
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ข้ันตอนการขอสอบปลายภาค 

ใชคํารองแบบ มรว. 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอคณบด ี
เจาของวิชาพิจารณา 

อนุมัต ิ

รับคํารองท่ีคณะ 
 

เสนออาจารยท่ีปรึกษา 

เสนออาจารยผูสอน 

ไมอนุมัต ิ

คณะออกคําสั่งใหนักศึกษาเขาสอบ แจงนักศึกษา 
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ข้ันตอนการขอจบการศึกษา 
ใชคํารองแบบ มรว. 12 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารท่ีจะตองนําสง สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. คํารองขอจบการศึกษา 
2. เอกสารท่ีอยูสําหรับสงขอมูลเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยูหลังจากยื่นเรื่อง 
   ขอจบการศึกษาแลวแจงใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. รูปถายชุดครุยวิทยฐานตามหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา ขนาด 2 น้ิว 2 รูป ขนาด 1 น้ิว 2 รูป ถายไมเกิน 6 เดือน 
    และเขียนชื่อ – นามสกุล และรหัสประจําตัว หลังรูปถายทุกใบ 

สงคํารองพรอมหลักฐาน (ท่ีอยูและรูปถาย) 
ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ถูกตอง 

รับคํารองขอจบการศึกษาท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ชําระเงินท่ีการเงิน 

ตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสาร 

กรอกท่ีอยูสําหรับสงเอกสารเกี่ยวกับ 
งานพระราชทานปริญญาบัตร 

(ในเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
และพิมพเอกสารเอกสารเพ่ือแนบสงพรอมใบคํารอง) 

ไมถูกตอง 

นักศึกษารับไปปรับปรุงแกไข แจงนักศึกษา 

สงสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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ข้ันตอนการขอเปดหมูเรียนพิเศษ 
ใชคํารองแบบ มรว. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะนําคาํรองสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ไมอนุมัต ิ อนุมัต ิ

รับคํารองท่ีคณะ 

คณบดีพิจารณา 

นักศึกษารับใบลงทะเบียนไปชําระเงิน 

แจงนักศึกษา 

เสนอคณบดี (วิชาท่ีขอเปดสอน) 

เสนออาจารยท่ีปรึกษา 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียนแจงนักศึกษาและอาจารยผูสอน 
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สํารวจรายวิชาท่ีประสงคจะเรียนในมหาวิทยาลยัอ่ืน 

ผลการพิจารณา

ของอธิการบด ี

เสนอคณบด ี

รับคํารองขอเรียนสมทบท่ีคณะ 

ไมอนุมัต ิ อนุมัต ิ

แจงนักศึกษา นําคํารองสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เสนออาจารยท่ีปรึกษา+ประธานหลักสตูร 

ผลการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัยท่ีขอไป 

เรียนสมทบ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนทําหนังสือถึง
มหาวิทยาลัยท่ีขอเรียนสมทบ 

อนุมัติ / ไมอนุมัติ 

แจงนักศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ทําหนังสือสงตัวขอลงทะเบียนเรียนสมทบ 

ข้ันตอนการขอเรียนสมทบท่ีมหาวิทยาลัยอื่น 
 ใชคํารองแบบ มรว. 14 
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ข้ันตอนการขอหนังสือรับรอง 
ใชคํารองแบบ มรว. 15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําคํารองพรอมใบเสร็จสง 
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

รับคํารองท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รับใบรับรองการเปนนักศึกษา 

นําคํารองไปชําระเงินท่ีการเงิน 
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ข้ันตอนการขอใบรายงานผลการเรียน 
ใชคํารองแบบ มรว. 16 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําคํารองและใบเสรจ็พรอมแนบรปูถายขนาด 1 น้ิว 2 รูป 
ตอ 1 ฉบับ  สงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รับใบรายงานผลการเรยีน 

รับคํารองขอใบรายงานผลการเรยีน 
ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

ชําระเงินท่ีการเงิน 
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 ข้ันตอนการขอใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 

สําหรับผูสมัครโครงการ ผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
สําหรับนักศึกษาครูช้ันปที่ 1 

 ใชคํารอง แบบ มรว.16.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
นําใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรเสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยลงนาม 

รับคํารองขอใบผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 
ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

ชําระเงินท่ีการเงิน 

นําคํารองและใบเสรจ็ 
ใหคณะคํานวณคะแนนเฉลีย่ท้ังหมดท่ีนักศึกษาตองใช 

นําคํารองและใบเสรจ็สง 
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

รับใบผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 
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ข้ันตอนการขอใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 

สําหรับผูสมัครโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
สําหรับนักศึกษาครูช้ันป 2-5 

ใชคํารองแบบ มรว. 16.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับใบผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 

นําคํารองและใบเสรจ็สง 
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

รับคํารองขอใบผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 
ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
นําใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรเสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยลงนาม 

ชําระเงินท่ีการเงิน 

นําคํารองและใบเสรจ็ 
ใหคณะคํานวณคะแนนเฉลีย่ท้ังหมดท่ีนักศึกษาตองใช 
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ข้ันตอนการขอใบแทนหลักฐานการศึกษา 
ใชคํารองแบบ มรว. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชําระเงินท่ีการเงิน 

นําคํารองพรอมใบเสร็จและใบแจงความ 
สงท่ีสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

 

รับใบแทน 

รับคํารองขอใบแทนหลักฐานการศึกษา 
ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

รับใบนัด 
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ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงหลักฐาน 

ใชคํารองแบบ มรว. 18 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยท่ีปรึกษาลงนาม 

นําคํารองสงท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รับคํารองขอเปลีย่นแปลงหลักฐานท่ีคณะ 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียนแจงนักศึกษา 
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ข้ันตอนการขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดรูอนนักศึกษาภาคปกติ 
ใชคํารองแบบ มรว. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

อาจารยผูสอนลงนาม 

นักศึกษาสงคํารองขอลงทะเบียน  
ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ไมอนุมัต ิ
อนุมัต ิ

รับคํารองขอลงทะเบียนท่ีคณะ 

คณบดีพิจารณา 

รับใบลงทะเบียนและชําระเงิน 
ท่ีฝายการเงิน 

แจงนักศึกษา 

เสนออาจารยท่ีปรึกษาลงนาม 
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ข้ันตอนการขอลงทะเบียนเรียน 
นักศึกษาท่ีไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ใชคํารองแบบ มรว. 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

อาจารยผูสอนลงนาม 

นักศึกษาสงคํารองขอลงทะเบียนเรียน 

ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ไมอนุมัต ิ อนุมัต ิ

รับคํารองขอลงทะเบียนเรยีนท่ีคณะ 

คณบดีพิจารณา 

ชําระเงินท่ีฝายการเงิน 

แจงนักศึกษา 

เสนออาจารยท่ีปรึกษาลงนาม 
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ข้ันตอนการขอยายสถานศึกษา 
ใชคํารองแบบ มรว. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับคํารองขอยายสถานศึกษาท่ีคณะ 

เสนออาจารยท่ีปรึกษาลงนาม 

คณบดีพิจารณา 

ไมอนุมัต ิ อนุมัต ิ

นักศึกษาสงคํารองขอยายสถานศกึษา 

ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

แจงนักศึกษา 
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ข้ันตอนการขอรับใบปริญญาบัตร 
ใชคํารองแบบ มรว. 22 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นคํารองพรอมใบเสร็จรับเงินท่ีสาํนักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
เจาหนาท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
* ตรวจสอบวันสําเร็จการศึกษา 
* เตรียมใบปริญญาบัตร 
* ผูสําเร็จการศึกษาลงช่ือและรบัใบปริญญาบัตร 
   

ข้ันตอนการขอรับใบปริญญาบัตร 

ในกรณีไมเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

รับคํารองท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กรอกขอมูลนักศึกษา แบบ มรว. 22 
* ช่ือ-นามสกุล 
* รหัสนักศึกษา 
* คณะ/หลักสตูร/สาขาวิชา 
* ท่ีอยูท่ีสามารถตดิตอได/เบอรโทรศัพท 
* ระบุวันสําเร็จการศึกษา 
* ระบุเหตผุลท่ีไมไดเขารับตามกําหนด 

กรณีเกิน 3 เดือน หลังรับพระราชทานปริญญาบัตร กรณไีมเกิน 3 เดือน หลังรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ยื่นคํารองท่ีฝายการเงิน 
* ชําระเงินคาเก็บรักษาใบปริญญาบัตรจํานวน 100 บาท 
* รับใบเสร็จรับเงิน 

ยื่นคํารองพรอมใบเสร็จรับเงินท่ีสาํนักสงเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน 
เจาหนาท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
* ตรวจสอบวันสําเร็จการศึกษา 
* เตรียมใบปริญญาบัตร 
* ผูสําเร็จการศึกษาลงช่ือและรบัใบปริญญาบัตร 

เจาหนาท่ีเก็บคํารองขอ 
รับใบปริญญาบัตร 

หมายเหตุ กรณีไมสามารถมารับไดดวยตนเองปฏิบัติ ดังนี ้
1. เขียนหนังสือมอบอํานาจ 
2. แนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูสําเรจ็การศึกษา 
3. แนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูมารับแทน 
4. ทําตามข้ันตอนการขอรับใบปรญิญาบัตร 

เจาหนาท่ีเก็บคํารองขอ 
รับใบปริญญาบัตร 
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 นักศึกษาทุกคนมีเลขประจําตัว  11  หลัก  ตามท่ีระบุไวในบัตรประจําตัวนักศึกษา รายละเอียดของรหัสและ

ความหมายมีดังตอไปน้ี  ดังตัวอยาง  63 –1 – 2 – 318 – 0001 

รหัสประจําตัว 63 1 2 318 0001 

เลขหลักท่ี 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 

                

 

 

 

 

 

  

             

หมายเหตุ เร่ิมเขาป พ.ศ. 2563 
  นักศึกษาเต็มเวลา (จนัทร-ศุกร) เรียนที่มหาวิทยาลัย จ.ปทุมธานี 
  นักศึกษาเต็มเวลา (เสาร-อาทิตย) เรียนที่มหาวิทยาลัย จ.ปทุมธาน ี
  ระดับปริญญาตรี  4  ป   
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
  ลําดับที่ของนักศึกษาในหองเรียน  คือ 0001 
 

คําอธิบายการออกรหัสประจําตัวนักศึกษา หลักที่ 3 และหลักที่  4 
หลักที่ 3  แทนประเภทนักศึกษา (เปนนักศึกษาภาคและเรียนอยูที่ไหน) 

เลข 1 
แทนนักศึกษา เต็มเวลา (จันทร-ศุกร) เรียน (จ-ศ) ที่มหาวิทยาลัย จ.ปทุมธาน ี
แทนนักศึกษา เต็มเวลา (จันทร-ศุกร) เรียน (จ-ศ) ที่มหาวิทยาลัย จ. สระแกว 

เลข 2 
แทนนักศึกษา เต็มเวลา (เสาร-อาทิตย) เรียน (ส-อ) ที่มหาวิทยาลัย จ.ปทุมธาน ี
แทนนักศึกษา เต็มเวลา (เสาร-อาทิตย) เรียน (ส-อ) ที่มหาวิทยาลัย จ. สระแกว 

หลักที่ 4 ระดับการศึกษาของนักศึกษา 
เลข 2 แทนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  4  ป  

 

 

 

ปที่เร่ิมเขาศึกษา   
(ใชตัวเลข 2 ตัวทายของ 
พ.ศ. ที่เร่ิมเขาศึกษา) 

ประเภทนักศึกษา 
เต็มเวลา (จันทร-ศุกร) หรือ 
เต็มเวลา (เสาร-อาทิตย)            

ระดับการศึกษา รหัสสาขาวิชา 

เลขที่นักศึกษา         

คําอธิบายรหัสประจําตัวนักศึกษา 
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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 
ขอมูลอาจารยที่ปรึกษา 

สําหรับนักศกึษา 
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หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 

โครงสรางการบริหารระบบอาจารยที่ปรึกษา 

สรุปหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 

 

 

อาจารยที่ปรึกษามีหนาที่ดูแล สงเสริมพัฒนาการ ปองกัน และแกไขปญหาตาง ๆ เพื่อชวยใหนักศึกษาสามารถสําเร็จ

การศึกษา เปนบณัฑิตที่มีคุณภาพมากที่สุด 

 

หนาที่ของบุคลากรฝายตาง ๆ ของการใหคําปรึกษา เพื่อใหการบริหารการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่
เก่ียวของกับบุคลากรหลายฝายทั้งระดับมหาวทิยาลัยและระดบัคณะ จึงสามารถกําหนดโครงสรางการบริการ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.  ดานวิชาการและการสนับสนุนการศึกษา  ไดแก 
  1.1 ใหการปรึกษาแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน ใหสอดคลองกับแผนการ
เรียน 
  1.2 ใหคําแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 
  1.3 ควบคุมการลงทะเบียนของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  1.4 ใหการแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับวิธีการเรียน การคนควา และติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ 
  1.5 ทักทวงการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาของนักศึกษาเมื่อพิจารณาเห็นวาการลงทะเบียนเรียน
วิชานั้นๆ ไมเหมาะสม 
  1.6 ใหการปรึกษาแนะนํา หรือตักเตือน เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ําลง 
                  1.7 ใหการปรึกษาแนะนํา  และชวยเหลือนักศึกษาเพื่อแกไขปญหาในการเรียนวิชาตางๆ 

คณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับคณะ 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

คณบดี 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

อาจารยท่ีปรึกษา 

นักศึกษา 

คณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
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  1.8 ใหความรู ความเขาใจ และตรวจสอบเก่ียวกับการคิดคาคะแนนเฉลี่ยและคาคะแนนเฉลี่ยสะสม
ของนักศึกษา 
  1.9 ใหการปรึกษาเก่ียวกับการศึกษาตอในระดับสงูและการหางานทํา 
 2. ดานบริการและพัฒนานักศึกษา ไดแก 
  2.1 ใหการแนะนําเก่ียวกับระเบียบขอบังคับและบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและทุนการศึกษา 
   2.2 ใหการปรึกษาเก่ียวกับปญหาสวนตัว เชน ปญหาสุขภาพอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต      
เปนตน 
  2.3 ใหการศึกษาเก่ียวกับปญหาสังคม เชน ปญหาการปรับตัวในสังคม และปญหาการคบเพื่อน 
  2.4 ใหการปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และจริยธรรม 
  2.5 ใหการปรึกษาเก่ียวกับปญหาดานอาชีพ เชน ลักษณะงาน สภาพแวดลอมของงาน ตลาดแรงงาน 
ตลอดจนจรรยาบรรณแหงวชิาชีพ 
  2.6 ใหการแนะนําเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 3. ดานอ่ืน ๆ ไดแก 
  3.1 พิจารณาคํารองตาง ๆ ของนักศึกษาและดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ 
  3.2 ประสานงานกับอาจารยผูสอนและหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน  คณะ สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา ฝายการเงิน เพื่อชวยเหลือและเพื่อประโยชนของนักศึกษา 
  3.3 กําหนดเวลาใหนักศึกษาเขาพบเพื่อขอคําปรึกษาแนะนําอยางสม่ําเสมอ 
  3.4 เก็บขอมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบเพื่อใชกับแฟมระเบียนสะสมของ 
นักศึกษา 
  3.5 สรางสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีระหวางนักศึกษา อาจารย และมหาวิทยาลัย 
  3.6 ใหการรับรองความประพฤติและความสามารถของนักศึกษาเมือ่นักศึกษาตองการนําไปแสดงแก 
ผูอ่ืน 
  3.7 ชี้แจงใหนักศึกษาเขาใจหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา และหนาที่ของนักศึกษาตออาจารย 
ที่ปรึกษา 
  3.8 ใหคําตักเตือนกับนักศึกษาที่แตงกายไมเรียบรอย หรือมีความประพฤติไมเหมาะสม 
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แบบประเมินอาจารยที่ปรึกษาโดยนักศึกษา 

ตอนท่ี 1  ขอมลูท่ัวไปของนักศึกษา 

 นักศึกษา    เต็มเวลา (จันทร-ศุกร)    เต็มเวลา (เสาร-อาทิตย) ภาคการศึกษาที่ ........../.............. 
 เพศ     ชาย      หญิง 
 ชั้นปที ่    ป 1      ป 2    ป 3    ป 4 
      ป 5      อ่ืน ๆ............................................... 
สาขาวิชา..........................................................................................................รหัสนักศึกษา....................................... 
สังกัดคณะ/วิทยาลัย 
      ครุศาสตร      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
      เทคโนโลยีการเกษตร     วิทยาการจัดการ 
      เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
      วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ    อ่ืน ๆ.................................................... 
      สาธารณสุขศาสตร 
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา..................................................................................................................................................... 

ตอนท่ี  2 ประเด็นความคิดเห็น 
 ใหนักศึกษาทําเครื่องหมาย  ท่ีตรงกับความคดิเห็น 

 

ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. ดานวิชาการและการสนับสนุนการศึกษา      

1.1  ใหคําแนะนาํที่ถูกตองชัดเจนในดานหลักสูตรและ
การเรียน 

     

1.2  ใหคําปรึกษาที่มีประโยชนในการพัฒนาการเรียน
และหมั่นติดตามผลการเรียนสม่ําเสมอ 

     

1.3  ชวยเหลือแนะนําเพื่อแกไขอุปสรรค ปญหาใน 
การเรียนวิชาตาง ๆ 

     

1.4  พิจารณาดูแลการยื่นคํารองตาง ๆ ใหคําแนะนํา
และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการอยาง
เปนข้ันตอนไดถูกตองตามระเบียบ 

     

1.5  จัดสรรเวลาเพื่อใหนักศึกษาเขาพบไดทั้งกรณี
ทั่วไปและกรณีพิเศษเมื่อนักศึกษาตองการความ
ชวยเหลือ 

     

      
      

แบบ มรว.ทป. 07 
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ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

2. ดานบริการและพัฒนานักศึกษา      

2.1  ใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ งานอาชพีและ
การเรียนตอในระดับสูงได 

     

2.2  ปลูกฝงทัศนคติที่ดตีออาจารย สาขาวิชา คณะ 
และมหาวิทยาลัย 

     

2.3  สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 
ในระดับตาง ๆ  

     

3. ดานอ่ืน ๆ      

3.1  พรอมรับฟงปญหาของนักศึกษาดวยความจริงใจ      
3.2  ใชคําพูดเหมาะสมในการใหคําปรึกษา      

 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

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

 
หมายเหตุ : นักศึกษาประเมินอาจารยท่ีปรึกษาในเว็บไซตระบบตรวจสอบผลการเรียน / จองรายวิชา 

http://reg1.vru.ac.th 
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ตอนที่ 5 
หลักสตูรปรญิญาตร ี

 

- คณะครุศาสตร     -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  -  คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  -  คณะสาธารณสุขศาสตร 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร   -  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
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คณะครุศาสตร 
(Faculty of Education) 

 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  4  ป 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   ปริญญาตรี 4  ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Early Childhood Education  

                                                                                               
จุดประสงคเฉพาะ 
เพื่อใหบัณฑิตมีคุณสมบัติ ดังนี ้

1. เปนผูที่มีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการศึกษาปฐมวัย และสามารถ บูรณาการและ
ประยุกตใชองคความรู ในการปฏิบัติงานไดอยางสอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2. เปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย และการพัฒนาหลักสูตร
ทางดานการเรียนการสอนการสอนที่เก่ียวของกับการศึกษาปฐมวัยที่จะสงผลใหครู มีความรูความสามารถ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของการศึกษาของชาติ 
 3. เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงตอวิชาการและวิชาชีพ มี
ความอดทน ใจกวาง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูทางการศึกษาปฐมวัย พรอมที่จะประกอบวิชาชีพครู 
อยางมีคุณภาพ และเปนไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 4. ความรอบรูดานการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีทางการศึกษา
ปฐมวัย และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสรางความรูใหมสําหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงข้ึน
ในอนาคต 

5. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหนาที่ และเสนทางวิชาชีพใหมีความกาวหนาเปนผูนําทางวิชาการ สามารถ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหนาที่ครูไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
            1. ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง   
     2. คุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
     3. มีผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) และมีผลการสอบ GAT 
  4. แฟมสะสมผลงาน 
 5. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเปนครูปฐมวัย 
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โครงสรางสาขาวิชา  
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 142 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต  รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 142 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 106 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพครู ไมนอยกวา 43 หนวยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครู       31 หนวยกิต 
 2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ       28 หนวยกิต 
 2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก  3 หนวยกิต 
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา 63 หนวยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ       42 หนวยกิต 
 2.2.2 วิชาเอกเลือก   21 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน    
รายวิชาในหมวดตาง ๆ    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
 ใชหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข) 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 106 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพครู  43 หนวยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครู  31 หนวยกิต 
 2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  28 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรูสาํหรับครู  3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู  3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร  3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 
 2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก  3 หนวยกิต 
 เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาตอไปนี้    
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  3(3-0-6) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว  3(2-2-5) 
ETP224 การใชแหลงเรียนรูในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา  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 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 

 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หนวยกิต 
 บังคับเรียนจากรายวิชาตอไปนี ้    

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) 

  รวมหนวยกิต 12  
 2.2 กลุมวิชาเอก  63 หนวยกิต 

 2.2.1 วิชาเอกบังคับ                                                42 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EEC111 สมองกับการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC112 การอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC114 การจัดกิจกรรมพัฒนาความพรอมทางดานรางกายสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC220 การชวยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความตองการจําเปนพิเศษ  3(2-2-5) 
EEC221 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC222 ลีลาจงัหวะและการเคลื่อนไหวสาํหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC223 สื่อและของเลนสาํหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC225 การจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการสาํหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ป  3(2-2-5) 
EEC320 การจัดกิจกรรมการเลนเพื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC321 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC322 การจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC324 การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC325 การจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการการศึกษาปฐมวยัสําหรับเด็กอายุ 3-6 ป 3(2-2-5) 

    
 

 



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี |180 
 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563   

 2.2.2 วิชาเอกเลือก    21 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EEC113 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC116 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณและสังคมสาํหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC224 วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC323 การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูสําหรับเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ  3(2-2-5) 
EEC418 สัมมนาปญหาและแนวโนมในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต  3(2-2-5) 
EEC419 การตอยอดองคความรูเพื่อพัฒนานวัตกรรม  3(2-2-5) 
EEC420 เพลงและดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

  รวมหนวยกิต 21  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร   ปริญญาตรี 4  ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Mathematics 
                                                                                             

จุดประสงคเฉพาะ 
เพื่อใหผูเขารับการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี ้

1. เปนผูที่มีความรูความสามารถ และคุณธรรมพรอมที่จะประกอบวิชาชีพครูคณิตศาสตร อยางมีคุณภาพ 
และเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

2.  เปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางดานการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรที่จะสงผลใหครูคณิตศาสตรมีความรูความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
การศึกษาของชาติ 

3.   มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหนาที่ และเสนทางวิชาชีพใหมีความกาวหนาเปนผูนําทางวิชาการ สามารถ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหนาที่ครูคณิตศาสตรไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 หรือเทียบเทาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
ในสายการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลป-คํานวณ  

 2. คุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561             
(ภาคผนวก ก) 

3. ตองผานเกณฑการทดสอบการวัดแววความเปนครูตามที่คณะกําหนด 
โครงสรางสาขาวิชา 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 140 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต  รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตร ไมนอยกวา 140 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดงันี ้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพครู   ไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ        28 หนวยกิต 
 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก   3 หนวยกิต 
 2.1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา 61 หนวยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ         40 หนวยกิต 
 2.2.1.1 วิชาการสอนคณิตศาสตร         16 หนวยกิต 
 2.2.1.2 วิชาการจัดการเรียนการสอนรวมทางดานคณิตศาสตร        24 หนวยกิต 
 2.2.2 วิชาเอกเลือก   21 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา         6 หนวยกติ 
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การจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาในหมวดตาง ๆ    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพครู  43 หนวยกิต 

 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  28 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรูสาํหรับครู  3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณความเปนครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู  3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร  3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ   1(0-2-1) 

  2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  เลือกเรียนไมนอยกวา    3 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  3(3-0-6) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว  3(2-2-5) 
ETP224 การใชแหลงเรียนรูในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา  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 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 

 2.1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    
 บังคับเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 12 หนวยกิต 

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) 

     
     



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี | 183 
 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563   

 2.2 กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา 61 หนวยกิต 
 2.1.1 วิชาเอกบังคับ  40 หนวยกิต 

 2.2.1.1 วิชาการสอนคณิตศาสตร  16 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME211 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EME212 ภาษาอังกฤษสาํหรับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  3(2-2-5) 
EME308 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  3(2-2-5) 
EME311 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  3(2-2-5) 
EME314 วิทยาการคํานวณสาํหรับครูคณิตศาสตร  3(2-2-5) 
EME403 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา  1(0-2-1) 

  2.2.1.2 วิชาการจัดการเรียนการสอนรวมทางดาน           
คณิตศาสตร 

24 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SEM101 แคลคูลัสสาํหรับครู 1  3(2-2-5) 
SEM102 หลักการทางคณิตศาสตรสําหรับครู  3(2-2-5) 
SEM103 ระบบจาํนวนสาํหรับครู  3(2-2-5) 
SEM201 แคลคูลัสสาํหรับครู 2  3(2-2-5) 
SEM202 เรขาคณิตเบื้องตนสําหรับครู  3(2-2-5) 
SEM203 ทฤษฎีจํานวนสาํหรับครู  3(2-2-5) 
SEM204 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับครู  3(2-2-5) 
SEM205 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับครู  3(2-2-5) 

 2.2.1 วิชาเอกเลือก     เลือกเรียน ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME103 ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตรระดับโรงเรียน  3(2-2-5) 
EME106 จํานวนและพชีคณิตระดบัโรงเรียน  3(2-2-5) 
EME109 การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน  3(2-2-5) 
EME210 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร  3(2-2-5) 
EME310 เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  3(2-2-5) 
EME313 การแกปญหาทางคณิตศาสตร  3(2-2-5) 
EME405 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา  3(2-2-5) 
EME406 การวัดและประเมนิผลการเรียนรูคณิตศาสตร  3(2-2-5) 
EME407 ประวัติและพัฒนาการทางคณติศาสตร  3(2-2-5) 
SEM301 วิยุตคณิตสําหรับครู (คณิตศาสตรเต็มหนวยสําหรับครู)  3(2-2-5) 
SEM302 พีชคณิตนามธรรมสําหรับครู  3(2-2-5) 
SEM401 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตรสาํหรับครู  3(2-2-5) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
กําหนดใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน
เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรท่ัวไป   ปริญญาตรี 4  ป 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Chemistry and General Science 
                                                                                             

จุดประสงคเฉพาะ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป มีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตครู 

สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยบัณฑิตครูเปนผูที่มีคุณลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

 1. ศรัทธาตอวิชาชีพครู สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ตลอดจนมีความสนใจและใฝหา
ความรูใหทันกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค และประกอบวิชาชีพอยางมีจรรยาบรรณและจริยธรรม 
 2. มีความรูดานวิชาชีพครู วิชาเคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป และสามารถนําความรูไปพัฒนาตนเอง ชุมชนทองถ่ิน 
และสิ่งแวดลอม รวมถึงมีพื้นฐานที่ดีในการศึกษาตอทางสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตรและสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของได 
 3. มีทักษะการแสวงหาความรู การแกปญหาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร สามารถวิเคราะหและสังเคราะห
ความรู เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในสถานศึกษา ตลอดจนสามารถนําไปใชพัฒนาหรือแกปญหา
ของทองถ่ินอยางเหมาะสม 
 4. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผู อ่ืนไดเปนอยางดี มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 
ตลอดจนมีภาวะผูนําในการทํากิจกรรมดานตางๆ 

5. สามารถใชเทคโนโลยีและการสื่อสารเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูและสรางความรู ตลอดจนมี
ทักษะในการปฏิบัติการ การคนควาและวิจัยทางวิทยาศาสตรและการวิจัยทางการศึกษา 

6. มีทักษะการจัดการเรียนรูและนําความรูทางเคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
รวมทั้งจิตวิทยาศาสตรไปใชในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรหรือวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. เปนผูสาํเร็จการศึกษาไมต่าํกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
สอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครูสอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเปนผู
กําหนด 

2. ผานการคัดเลือกตามเกณฑการประเมินตามขอกําหนดของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาและ/หรือ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 159 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 159 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดงันี ้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จํานวนไมนอยกวา    30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                                                    จํานวนไมนอยกวา   123 หนวยกิต 
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 2.1 กลุมวิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา 43 หนวยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครู  31 หนวยกิต 

 2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  28 หนวยกิต 
 2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก  3 หนวยกิต 
 2.1.2 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู  12 หนวยกิต 

 2.2 กลุมวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา       80 หนวยกิต 
   2.2.1 วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป   40 หนวยกิต 
  2.2.2 วิชาเอกเคมี  40 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
    
จัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                    จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                                                  จํานวนไมนอยกวา    123 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพครู                                                  จํานวนไมนอยกวา 43 หนวยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครู  31 หนวยกิต 
 2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ         28 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรูสาํหรับครู  3(2-2-5) 

ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู  3(2-2-5) 

ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร  3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู   3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 

 2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก                                    3 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  3(3-0-6) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว  3(2-2-5) 
ETP224 การใชแหลงเรียนรูในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา  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 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 

 2.1.2 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ครูบังคับเรียน 12 หนวยกิต 
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 กลุมวิชาเอก  80 หนวยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป บังคับเรียน 40 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EGS205 สะเต็มศึกษา  3(2-2-5) 
EGS308 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  3(2-2-5) 
EGS403 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับครู  3(2-2-5) 
EGS404 แนวโนมการสอนวิทยาศาสตร  1(0-2-1) 
SEB101 ชีววิทยาสําหรับครู 1  3(2-2-5) 
SEB102 ชีววิทยาสําหรับครู 2  3(2-2-5) 
SEC101 เคมีสําหรับครู 1  3(2-2-5) 
SEC102 เคมีสําหรับครู 2  3(2-2-5) 
SED201 วิทยาศาสตรโลกทัง้ระบบสาํหรับครู  3(2-2-5) 
SEM104 คณิตศาสตรสาํหรับการสอนวิทยาศาสตร  3(2-2-5) 
SEP101 ฟสิกสสําหรับครู 1  3(2-2-5) 
SEP102 ฟสิกสสําหรับครู 2  3(2-2-5) 
SEP202 ดาราศาสตรและอวกาศสาํหรับครู  3(2-2-5) 
SEP301 ไฟฟาและพลงังานสาํหรับครู  3(2-2-5) 

 2.2.2 วิชาเอกเคมี บังคับเรียน 40 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ECH301 การจัดการเรียนรูเคมี  3(2-2-5) 
ECH302 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร  3(2-2-5) 
SEC104 ความปลอดภัยทางเคมีสําหรับครู  2(1-2-3) 
SEC201 เคมีอินทรียสําหรับครู  3(2-2-5) 
SEC202 สเปกโทรสโกปทางเคมีอินทรียสาํหรับครู  3(2-2-5) 
SEC203 เคมีวิเคราะหสําหรับครู  3(2-2-5) 
SEC204 การวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือสําหรับครู   3(2-2-5) 
SEC205 ชีวเคมีสําหรับครู  3(2-2-5) 
SEC301 เคมีอนินทรียสําหรับครู  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SEC302 เคมีพอลิเมอรสําหรับครู  3(2-2-5) 
SEC303 เทคโนโลยปีโตรเคมีสาํหรับครู  3(2-2-5) 
SEC304 เคมีเชิงฟสิกสสําหรับครู  3(2-2-5) 
SEC305 โครงการวิจัยทางเคมีสําหรับครู  2(1-2-3) 
SEC401 เคมีผลิตภัณฑธรรมชาตสิําหรับครู  3(2-2-5) 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดย
ไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท่ัวไป       ปริญญาตรี  4  ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Biology and General Science 
                                                                                             

จุดประสงคเฉพาะ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป มีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตครู 

สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยบัณฑิตครูเปนผูที่มีคุณลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

1. ศรัทธาตอวิชาชีพครู สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ตลอดจนมีความสนใจและใฝหา
ความรูใหทันกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค และประกอบวิชาชีพอยางมีจรรยาบรรณและจริยธรรม 

2. มีความรูดานวิชาชีพครู วิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป และสามารถนําความรูไปพัฒนาตนเอง ชุมชน
ทองถ่ิน และสิ่งแวดลอม รวมถึงมีพื้นฐานที่ดีในการศึกษาตอทางสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตรและสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของได 

3. มีทักษะการแสวงหาความรู การแกปญหาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร สามารถวิเคราะหและสังเคราะห
ความรู เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในสถานศึกษา ตลอดจนสามารถนําไปใชพัฒนาหรือแกปญหา
ของทองถ่ินอยางเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผู อ่ืนไดเปนอยางดี มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 
ตลอดจนมีภาวะผูนําในการทํากิจกรรมดานตางๆ 

5. สามารถใชเทคโนโลยีและการสื่อสารเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูและสรางความรู ตลอดจนมี
ทักษะในการปฏิบัติการ การคนควาและวิจัยทางวิทยาศาสตรและการวิจัยทางการศึกษา 

6. มีทักษะการจัดการเรียนรูและนําความรูทางชีววทิยาและวิทยาศาสตรทั่วไป กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
รวมทั้งจิตวิทยาศาสตรไปใชในการเรียนการสอนวิชาวทิยาศาสตรหรือวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรสอบ
ผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เปนไป
ตามระเบียบขอบงัคับการคัดเลอืกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด 

2. ผานการคัดเลือกตามเกณฑการประเมินตามขอกําหนดของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาและ/หรือ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก) 
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 159 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิต แตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต  รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา  159 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดงันี ้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                       จํานวนไมนอยกวา   30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                                                       จํานวนไมนอยกวา 123 หนวยกิต 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 123 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา   43 หนวยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครู  31 หนวยกิต 
 2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ    28 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรูสาํหรับครู  3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู  3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร  3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู   3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 
 2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  3(3-0-6) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว  3(2-2-5) 
ETP224 การใชแหลงเรียนรูในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา  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 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 

    

 2.1 กลุมวิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา   43 หนวยกิต 

 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ   31 หนวยกิต 
 2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 28 หนวยกิต 

 2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก 3 หนวยกิต 
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต 

 2.2 กลุมวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา   80 หนวยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป   40 หนวยกิต 
 2.2.2 วิชาเอกชีววิทยา   40 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                           จํานวนไมนอยกวา    6 หนวยกิต 
    
การจัดการเรียนการสอน    
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  บังคับเรียน จากรายวิชาตอไปน้ี   12 หนวยกิต 
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 กลุมวิชาเอก  80 หนวยกิต 
 2.2.1  วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป บังคับเรียน 40 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EGS205 สะเต็มศึกษา  3(2-2-5) 
EGS308 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับข้ันพืน้ฐาน  3(2-2-5) 
EGS403 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับครู  3(2-2-5) 
EGS404 แนวโนมการสอนวิทยาศาสตร  1(0-2-1) 
SEB101 ชีววิทยาสําหรับครู 1  3(2-2-5) 
SEB102 ชีววิทยาสําหรับครู 2  3(2-2-5) 
SEC101 เคมีสําหรับครู 1  3(2-2-5) 
SEC102 เคมีสําหรับครู 2  3(2-2-5) 
SED201 วิทยาศาสตรโลกทัง้ระบบสาํหรับครู  3(2-2-5) 
SEM104 คณิตศาสตรสาํหรับการสอนวิทยาศาสตร  3(2-2-5) 
SEP101 ฟสิกสสําหรับครู 1  3(2-2-5) 
SEP102 ฟสิกสสําหรับครู 2  3(2-2-5) 
SEP202 ดาราศาสตรและอวกาศสาํหรับครู  3(2-2-5) 
SEP301 ไฟฟาและพลงังานสาํหรับครู   3(2-2-5) 
 2.2.2 วิชาเอกชีววิทยา   บังคับเรียน 40 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EBI101 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูชีววทิยาสําหรับครู  3(2-2-5) 
EBI305 พฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครูชีววิทยา   3(2-2-5) 
EBI307 สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  3(2-2-5) 
EBI401 สัมมนาทางชีววิทยา  1(0-2-1) 
SEB201 พฤกษศาสตรสําหรับครู  3(2-2-5) 
SEB202 สัตววิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 
SEB203 นิเวศวิทยาและชีววทิยาเชงิอนุรักษสําหรับครู  3(2-2-5) 
SEB204 พันธุศาสตรและเทคโนโลยดีีเอ็นเอสําหรับครู  3(2-2-5) 
SEB205 ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับครู  3(2-2-5) 
SEB301 สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิตสาํหรับครู  3(2-2-5) 
SEB302 วิวัฒนาการสาํหรับครู  3(3-0-6) 
SEB303 จุลชีววิทยาสาํหรับครู  3(2-2-5) 
SEB304 โครงการวิจัยทางชีววทิยาสําหรับครู  3(2-2-5) 



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี | 191 
 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SEB305 เทคนิคทางชีววิทยาและการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรสาํหรับครู  3(2-2-5) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดย
ไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ปริญญาตรี  4  ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in English  

                                                                                             

จุดประสงคเฉพาะ 
เพื่อใหผูเขารับการศึกษามีคุณลกัษณะ ดังนี ้

1. เปนผูที่มีความรูความสามารถในดานการสอน สามารถประยุกตใชองคความรูในการปฏิบัติงานไดอยาง
สอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2. เปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางดาน การเรียนการ
สอนการสอนที่จะสงผลใหครู มีความรูความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของการศึกษาของชาต ิ

3. เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงตอวิชาการและวิชาชีพ มี
ความอดทน ใจกวาง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูพรอมที่จะประกอบวิชาชีพครู อยางมีคุณภาพ และ
เปนไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

4. ความรอบรูดานการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสรางความรูใหมสําหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงข้ึนในอนาคต 

5. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหนาที่ และเสนทางวิชาชีพใหมีความกาวหนาเปนผูนําทางวิชาการ สามารถ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหนาที่ครูไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1. เขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สอบผานขอสอบวัด
คุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด 

2. มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(ภาคผนวก ก) 

3. ผูเขาศึกษาตองผานการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑและกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 142 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา  ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 142 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้   

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 106 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพครู ไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

 2.1.1 วิชาชีพครู     31 หนวยกิต 

 2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ     28 หนวยกิต 
 2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก      3 หนวยกิต 
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หนวยกิต 
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 2.2 กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา 63 หนวยกิต 

 2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา   42 หนวยกิต 

 2.2.2 วิชาเอกเลือก  21 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

    
การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
ใชหลักสูตรหมวดวิชาทั่วไปของมหาลัย (ภาคผนวก ข)    
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 106 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพครู  43 หนวยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครู  31 หนวยกิต 
 2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  28 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรูสาํหรับครู 3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู 3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร 3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู 3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู 3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ 1(0-2-1) 
 2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5) 
ETP224 การใชแหลงเรียนรูในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา 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 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
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 2.1.2  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หนวยกิต 
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 กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา 63   หนวยกิต 
    2.2.1 วิชาเอกบังคับ   42 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EEN102 การฟงและการพูดสําหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN103 หลักภาษาสาํหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN104 ภาษาศาสตรและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN105 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN106 สัทศาสตรและสัทวิทยาสําหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN203 การแปลสาํหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN204 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN205 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN206 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN301 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN303 วัฒนธรรมโลกสําหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN304 การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดดวยวรรณกรรมสําหรับเด็ก  3(2-2-5) 
EEN401 การบูรณาการการอานเชิงวิชาการกับการพัฒนาองคกรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
    2.2.2 วิชาเอกเลือก      ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
EEN207 ไวยากรณข้ันสงูสาํหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN305 การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21  3(2-2-5) 
EEN306 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN307 การอานเพื่อการคิดวิเคราะหสําหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN308 การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN309 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN310 กิจกรรมสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
EEN402 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 
EEN403 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ  3(2-2-5) 
EEN404 สื่อการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน        ปริญญาตรี  4  ป 
(หลักสตูรสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Chinese 
                                                                                             

จุดประสงคเฉพาะ 
เพื่อใหผูเขารับการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี ้

1. เปนผูที่มีความรูความสามารถในดานการสอน สามารถประยุกตใชองคความรูในการปฏิบัติงานไดอยาง
สอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2. เปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางดานการเรียนการ
สอนการสอนที่จะสงผลใหครู มีความรูความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของการศึกษาของชาต ิ

3. เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงตอวิชาการและวิชาชีพ มี
ความอดทน ใจกวาง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูพรอมที่จะประกอบวิชาชีพครู อยางมีคุณภาพ และ
เปนไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 4. ความรอบรูดานการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสรางความรูใหมสําหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงข้ึนในอนาคต 

5. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหนาที ่และเสนทางวิชาชีพใหมีความกาวหนาเปนผูนําทางวิชาการ สามารถ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหนาที่ครูไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สอบผานขอสอบวัด
คุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด 

2. มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการ
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

3. ตองผานเกณฑการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครูตามที่คณะกําหนด 
๒.๒.๔ ผูเขาศึกษาตองผานการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑและกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภหรือสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 139 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 139 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดงันี ้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา   103 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพครู   ไมนอยกวา    43 หนวยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ     28 หนวยกิต 
 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก      3 หนวยกิต 
 2.1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     12 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา    60 หนวยกิต 
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 2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา    48 หนวยกิต 
 2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา    12 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา     6 หนวยกิต 
    
การจัดการเรียนการสอน    
ใชหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา   103 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพครู     43 หนวยกิต 
  2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ     28 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรูสาํหรับครู   3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณความเปนครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู   3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร   3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู   3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู   3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู   3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ   1(0-2-1) 

 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา      3  หนวยกิต    
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด    3(3-0-6) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว   3(2-2-5) 
ETP224 การใชแหลงเรียนรูในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา   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 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู   3(2-2-5) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู   3(2-2-5) 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 

 2.1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     
 บังคับเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี     12 หนวยกิต 

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

 2.2 กลุมวิชาเอก      60 หนวยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ      48    หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ECN104 การฟงและการพูดภาษาจนี 1   3(2-2-5) 
ECN204 การฟงและการพูดภาษาจนี 2   3(2-2-5) 
ECN205 การอานภาษาจีน 1   3(2-2-5) 
ECN111 ภาษาจนีระดับตน 1   3(2-2-5) 
ECN112 ระบบเสียงภาษาจีน    3(2-2-5) 
ECN121 ภาษาจนีระดับตน 2   3(2-2-5) 
ECN211 ภาษาจนีระดับกลาง   3(2-2-5) 
ECN212 การเขียนภาษาจนี   3(2-2-5) 
ECN221 ภาษาจนีระดับสูง   3(2-2-5) 
ECN222 ไวยากรณจีน   3(2-2-5) 
ECN223 ความรูทั่วไปเก่ียวกับประเทศจนี   3(2-2-5) 
ECN307 การอานภาษาจีน 2   3(2-2-5) 
ECN316 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ   3(2-2-5) 
ECN317 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน   3(2-2-5) 
ECN318 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่การสอนภาษาจนี   3(2-2-5) 
ECN321 ภาษาจนีเพื่อการทดสอบวัดระดบัความรูภาษาจีน (HSK)   3(2-2-5) 

 2.2.2 วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา             12 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ECN322 วิธีวิทยาการสอนภาษาจนี   3(2-2-5) 
ECN323 การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาจีน   3(2-2-5) 
ECN421 ประวัติศาสตรจีน   3(2-2-5) 
ECN422 การแปลภาษาจีน     3(2-2-5) 
ECN423 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน   3(2-2-5) 
ECN424 การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาจีน   3(2-2-5) 
ECN425 การวิเคราะหและพัฒนาแบบเรียนภาษาจีน   3(2-2-5) 
ECN426 การวัดและการประเมนิผลภาษาจีน   3(2-2-5) 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา      6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดย
ไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย     ปริญญาตร ี 4  ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Thai 
                                                                                             

จุดประสงคเฉพาะ 
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังนี ้
       1. เปนผูที่มีความรูความสามารถในดานการสอน สามารถประยุกตใชองคความรูในการปฏิบัติงานไดอยาง
สอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2. เปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางดานการเรียนการสอน
การสอนที่จะสงผลใหครู มีความรูความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของการศึกษาของชาต ิ
       3. เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงตอวชิาการและวิชาชพี มีความ
อดทน ใจกวาง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูพรอมที่จะประกอบวชิาชีพครู อยางมีคุณภาพ และเปนไป
ตามสมรรถนะและมาตรฐานวชิาชีพครู 
       4. ความรอบรูดานการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสรางความรูใหมสําหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงข้ึนในอนาคต 
       5. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหนาที ่ และเสนทางวิชาชีพใหมีความกาวหนาเปนผูนําทางวิชาการ สามารถใช
เทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงานหนาที่ครูไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
        1. ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ รับรอง  
        2. เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 139 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละกลุม
วิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต  รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา   139 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดงันี ้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 103 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

 2.1.1 กลุมวิชาชีพครูบังคับ  28 หนวยกิต 

 2.1.2 กลุมวิชาชีพครูเลือก  3 หนวยกิต 

 2.1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

 2.2.1 วิชาเอก  54 หนวยกิต 

 2.2.2 การสอนวิชาเอก  6 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 103 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา 43 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาชีพครูบังคับ  28 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรูสาํหรับครู   3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู  3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร  3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 
 2.1.2 กลุมวิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  3(3-0-6) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว  3(2-2-5) 
ETP224 การใชแหลงเรียนรูในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา  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 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
 2.1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หนวยกิต 
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 กลุมวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
    2.2.1 วิชาเอก บังคับเรียนไมนอยกวา 54 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETH101 การฟง การดูและการพูดสําหรับครูภาษาไทย  3(2-2-5) 
ETH102 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย     3(2-2-5) 
ETH103 การอานคิดพัฒนาชีวิต  3(2-2-5) 
ETH104 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวชิาการและวชิาชีพ  3(2-2-5) 
ETH105 หลักภาษาไทย  3(2-2-5) 
ETH201 ความคิดสรางสรรคกับการสรรสรางงานเขียน  3(2-2-5) 
ETH202 วรรณกรรมกับการวิจารณอยางสรางสรรค  3(2-2-5) 
ETH203 พัฒนาการของวรรณคดีไทย  3(2-2-5) 
ETH204 ศิลปะการอานออกเสียง  3(2-2-5) 
ETH205 ภาษาศาสตรสาํหรับครูภาษาไทย  3(2-2-5) 
ETH206 คติชนวิทยา  3(2-2-5) 
ETH301 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน  3(2-2-5) 
ETH302 พัฒนาการของภาษาไทย  3(2-2-5) 
ETH303 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย  3(2-2-5) 
ETH304 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  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   เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETT301 การออกแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย  3(2-2-5) 
ETT302 การจัดการเรียนรูภาษาไทย     3(2-2-5) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                      จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจังหวัดปทุมธานี โดย
ไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสตูรภาษาอังกฤษ)         ปริญญาตรี  4  ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Mathematics (English Program)  
                                                                                               
จุดประสงคเฉพาะ 
เพื่อใหผูเขารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. มีความรูความสามารถในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตรศึกษา และวิชาชีพครู เพื่อนําไปประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพ 

2. มีความรูความสามารถในศาสตรการสอน และบูรณาการองคความรู เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 
มีทักษะและกระบวนการ ตลอดจนเลือกใชเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม 
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค ตลอดจนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ ในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. มีความสามารถและทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ถายทอดความรูกับผูเรียน บุคคลและกลุมตาง ๆ ดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย 

6. มีความสามารถในการบูรณาการองคความรู เพื่อออกแบบและจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตรนอกชั้นเรียน 
7. มีทักษะในการคนควา แสวงหาความรู และมคีวามสามารถในการออกแบบและทําการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา

ผูเรียน พัฒนางานในหนาที่และเสนทางวชิาชีพ 
8. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 

คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
1. ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สอบผานขอสอบวัด

คุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด 

2. มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

3. ตองผานเกณฑการทดสอบการทดสอบการวัดแววความเปนครูตามที่คณะกําหนด 
4. ผูเขาศึกษาตองผานการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑและกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 140 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละกลุม
วิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต  รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา   140 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดงันี ้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

 2.1.1 วิชาชีพคร ู จํานวนไมนอยกวา 31 หนวยกิต 

 2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ จํานวนไมนอยกวา 28 หนวยกิต 

 2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
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 2.2 กลุมวิชาเอก    จํานวนไมนอยกวา 61 หนวยกิต 

 2.2.1 วิชาเอกบังคับ   จํานวนไมนอยกวา 40 หนวยกิต 

 2.2.1.1 วิชาการสอนคณิตศาสตร  จํานวนไมนอยกวา   16 หนวยกิต 
 2.2.1.1 วิชาการจัดการเรียนการสอน   

           รวมทางดานคณิตศาสตร 
จํานวนไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

 2.2.2 วิชาเอกเลือก จํานวนไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา 43 หนวยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  28 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรูสาํหรับครู   3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู  3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร  3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 
 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  3(3-0-6) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว  3(2-2-5) 
ETP224 การใชแหลงเรียนรูในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา  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 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
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 2.1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
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 กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา 61 หนวยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ  40 หนวยกิต 

 2.2.1.1 วิชาการสอนคณิตศาสตร  16 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME211 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EME212 ภาษาอังกฤษสาํหรับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  3(2-2-5) 
EME308 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  3(2-2-5) 
EME311 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  3(2-2-5) 
EME314 วิทยาการคํานวณสาํหรับครูคณิตศาสตร  3(2-2-5) 
EME403 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา  1(0-2-1) 

 2.2.1.2 วิชาการจัดการเรียนการ 
สอนรวมทางดานคณิตศาสตร       

จํานวน 24 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SEM101 แคลคูลัสสาํหรับครู 1  3(2-2-5) 
SEM102 หลักการทางคณิตศาสตรสําหรับครู  3(2-2-5) 
SEM103 ระบบจาํนวนสาํหรับครู  3(2-2-5) 
SEM201 แคลคูลัสสาํหรับครู 2  3(2-2-5) 
SEM202 เรขาคณิตเบื้องตนสําหรับครู  3(2-2-5) 
SEM203 ทฤษฎีจํานวนสาํหรับครู  3(2-2-5) 
SEM204 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับครู  3(2-2-5) 
SEM205 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับครู  3(2-2-5) 
 2.2.1 วิชาเอกเลือก   จํานวนไมนอยกวา  21 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME103 ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตรระดับโรงเรียน   3(2-2-5) 
EME106 จํานวนและพชีคณิตระดบัโรงเรียน  3(2-2-5) 
EME109 การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน  3(2-2-5) 
EME210 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร  3(2-2-5) 
EME310 เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  3(2-2-5) 
EME313 การแกปญหาทางคณิตศาสตร  3(2-2-5) 
EME405 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา  3(2-2-5) 
EME406 การวัดและประเมนิผลการเรียนรูคณิตศาสตร  3(2-2-5) 
EME407 ประวัติและพัฒนาการทางคณติศาสตร  3(2-2-5) 
SEM301 วิยุตคณิตสําหรับครู (คณิตศาสตรเต็มหนวยสําหรับครู)  3(2-2-5) 
SEM302 พีชคณิตนามธรรมสําหรับครู  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SEM401 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตรสาํหรับครู  3(2-2-5) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                      จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจังหวัดปทุมธานี โดย
ไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสตูรภาษาอังกฤษ)   ปริญญาตรี 4 ป 
(หลักสตูรใหม พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in English  (English Program)  
                                                                                               

จุดประสงคเฉพาะ 
        เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเปนครูและนักวิชาการที่พรอมดวยคุณธรรม อีกทั้งมีความรูความสามารถและมี

ทักษะดานการสอนในระดับนานาชาติและการจัดการเรียนรูตามคุณลักษณะดังตอไปนี ้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมแหงวิชาชีพครู และเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูเปนไทยและ

สากล 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู มีความเปนครูที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนรู 

และพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
3. เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษในบริบทและความตองการที่หลากหลายทั้งการสอน

สําหรับหลักสูตรศึกษาในระบบและการสอนเฉพาะดาน 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเปนผูนําทางวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนางานในหนาที่ สามารถเรียนรูดวย

ตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาองคความรูทางดานการสอนภาษาอังกฤษใหทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนา ปรับปรุง และสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา มีความเทาทันตอเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหมเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิด ประยุกตใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และบูรณาการ

องคความรูทางดานภาษาอังกฤษเขากับศาสตรสาขาอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. เปนผูมีความประพฤติดี 
3. ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
4. มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 300 / CU-TEP 30 / TU-GET 250 / TOEFL iBT27 / TOEFL ITP 167/ IELTS 2.5 

หรือการสอบอ่ืนๆ ที่เทียบเทาตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.50 (GPAX) 
6. ผูเขาศึกษาตองผานการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑและกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวดัปทุมธานี หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 142 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 142 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน  จํานวนไมนอยกวา 106 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพครู  จํานวนไมนอยกวา 43 หนวยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครู                               31 หนวยกิต 
 2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  28 หนวยกิต 
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   2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก  3 หนวยกิต 
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาเอก  จํานวนไมนอยกวา 63 หนวยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ  42 หนวยกิต 
 2.2.2 วิชาเอกเลือก  21 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวนไมนอยกวา   30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน  จํานวนไมนอยกวา 106 หนวยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครู  จํานวนไมนอยกวา 31 หนวยกิต 
 2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  28 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรูสําหรับครู  3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู  3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 

 2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก  เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  3(3-0-6) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว  3(2-2-5) 
ETP224 การใชแหลงเรียนรูในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา  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 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 

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

 2.2 กลุมวิชาเอก  จํานวนไมนอยกวา 63 หนวยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ  จํานวน 42 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
EED101 การฟงและการพูดสําหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED102 หลักภาษาสําหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED103 ภาษาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED105 การอานเพื่อการคิดวิเคราะหสําหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED201 สัทศาสตรและสัทวิทยาสําหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED202 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED203 ไวยากรณข้ันสูงสําหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED204 การแปลสําหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED205 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED206 การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครูภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 
EED301 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED302 การวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 
EED304 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED306 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 

 2.2.2 วิชาเอกเลือก  เลือกเรียนไมนอยกวา                                21 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
EED104 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED303 การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21  3(2-2-5) 
EED305 การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดดวยวรรณกรรมสําหรับเด็ก     3(2-2-5) 
EED311 กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค  3(2-2-5) 
EED312 การเรียนเชิงรุกในการศึกษาภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED313 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
EED314 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ  3(2-2-5) 
EED315 นานาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหวางประเทศ  3(2-2-5) 
EED401 การบูรณาการการอานเชิงวิชาการกับการพัฒนาองคกรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
EED402 วัฒนธรรมโลกสําหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED403 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 
EED404 ศิลปะและการแสดงในบริบทการศึกษาภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดย
ไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา         ปริญญาตรี  4  ป 
(หลักสตูรใหม พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Elementary  Education 
                                                                                               

จุดประสงคเฉพาะ 
เพื่อใหผูเขารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. เปนผูที่มีความรูความสามารถในดานการสอน สามารถประยุกตใชองคความรูในการปฏิบัติงานไดอยาง
สอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2. เปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางดานการเรียนการ
สอนที่จะสงผลใหครู มีความรูความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของการศึกษาของชาต ิ
 3. เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงตอวิชาการและวิชาชีพ มี
ความอดทน ใจกวาง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูพรอมที่จะประกอบวิชาชีพครู อยางมีคุณภาพ และ
เปนไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 4. มีความรอบรูดานการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสรางความรูใหมสําหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงข้ึนในอนาคต 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. ผานการคัดเลือกตามเกณฑการประเมินตามขอกําหนดของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาและ/หรือ

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 142 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 142 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน  จํานวนไมนอยกวา 106 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพครู   จํานวนไมนอยกวา 43 หนวยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครู    31 หนวยกิต 
 2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  28 หนวยกิต 
 2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก  3 หนวยกิต 
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       12 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาเอก    จํานวนไมนอยกวา 63 หนวยกิต 
 2.2.1 วิชาเอก  63 หนวยกิต 
 2.2.1.1 วิชาเอกบังคับ  43 หนวยกิต 
 2.2.1.2 วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน  จํานวนไมนอยกวา 106 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพครู  จํานวน 43 หนวยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  จํานวน 28 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรูสาํหรับครู  3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู  3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร  3(2-2-5) 

ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู   3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ การเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5)  
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ   1(0-2-1)  

 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  จํานวนไมนอยกวา  3                               หนวยกิต 
 เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวชิาตอไปนี ้             

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด   3(3-0-6) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว  3(2-2-5) 
ETP224 การใชแหลงเรียนรูในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา  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 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 

 2.1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     
 บังคับเรียน จากรายวิชาตอไปนี ้                             12  หนวยกิต 

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 กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา 63 หนวยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ จํานวนไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
EEL101 ทิศทางและแนวโนมการประถมศึกษา   3(2-2-5) 
EEL102 ภาษาไทยสาํหรับครูประถมศึกษา    2(1-2-3) 
EEL103 คณิตศาสตรสาํหรับครูประถมศึกษา    2(1-2-3) 
EEL104 สังคมศึกษาสาํหรับครูประถมศึกษา   2(1-2-3) 
EEL105 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาํหรับครูประถมศึกษา  2(1-2-3) 
EEL106 ภาษาอังกฤษสาํหรับครูประถมศึกษา   2(1-2-3) 
EEL107 พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL201 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภาษาไทยในระดบัประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL202 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในระดบัประถมศึกษา   3(2-2-5) 
EEL203 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาในระดบัประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL204 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษในระดบัประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL205 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL206 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาในระดบัประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL301 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูศิลปะ ในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL302 สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL303 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูการงานอาชีพในระดบัประถมศึกษา  3(2-2-5) 

 2.2.2 วิชาเอกเลือก  จํานวนไมนอยกวา                                    20 หนวยกิต                         
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
EEL304 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL305 สิ่งแวดลอมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
EEL306 สะเต็มศึกษาสาํหรับเด็กประถมศึกษา   3(2-2-5) 
EEL307 การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา     3(2-2-5) 

EEL308 
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการรูเร่ืองการอานและเขียนของเด็กที่มีความตองการ
พิเศษในระดับประถมศึกษา 

 
3(2-2-5) 

EEL309 การละครสําหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5) 
EEL310 การสอนโครงงานในระดบัประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL311 ทักษะและเทคนิคการสอนเกมและการเปนผูนาํนนัทนาการ  3(2-2-5) 
EEL312 นิทานและการเลานทิานสําหรับเด็ก  3(2-2-5) 
EEL313 การวิเคราะหหนังสือที่ใชในการเรียนระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL314 แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน  3(3-0-6) 
EEL401 วิจัยและสัมมนาปญหาวิจัยในชัน้เรียนระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL402 การบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษา   3(3-0-6) 
EEL403 การพัฒนาทักษะและเทคนิคกระบวนการคิดสําหรับเด็กประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL404 สัมมนาการประถมศึกษา   3(2-2-5) 
EEL405 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรูแบบบูรณาการในชั้นเรียนประถมศึกษา  3(2-2-5) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
นี้   
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(Faculty of Humanities and Social Science) 

 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน      ปริญญาตร ี4  ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
Bachelor of Arts Program in Community Development  
                                                                                             
จุดประสงคเฉพาะ 
เพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ เสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม ขยันหมั่นเพียรมีความจริงใจ ปฏิบัติตอผูคนโดย
เทาเทียมกัน 

2. มีความรูในดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร การบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน และความรู อ่ืนๆ 
ที่สัมพันธกับการพัฒนาชุมชน เพื่อใหรู เขาใจและประยุกตใชใหเหมาะสมกับความแตกตางและการเปลี่ยนแปลงของ
ทองถ่ินในแตละพื้นถ่ิน 

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนพรอมกับเสนอแนวทางใน 
การพัฒนาชุมชนหรือสรางงานใหสอดคลองกับสถานการณ ความหลากหลายของชุมชน และทนัตอยุคสมัย 

4. มีมนุษยสัมพันธ รูจักการทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา รูจักรับฟงความคิดเห็นของชุมชนมีสวนรวมการ
พัฒนาองคความรูที่กาวหนาและปฏิบัติไดจริง มีการพัฒนาตนเองจนสามารถพึ่งตนเองได และสามารถไปพัฒนาชุมชน
ตอไป 

5. สามารถใชความรูในการคํานวณเบื้องตนตลอดจนสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอมูลสถิติมา
ใชในการวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชน 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2.  ผานการคัดเลือกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจังหวัด

ปทุมธาน ีวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 133 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 133 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้   

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 97 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาเนื้อหา  90 หนวยกิต 

 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ  53 หนวยกิต 

 2.1.2 กลุมวิชาเลือก  37 หนวยกิต 

 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  7 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

    

  การจัดการเรียนการสอน 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 97 หนวยกิต 
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 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา  90 หนวยกิต 

 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ  53 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

HCD101 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา  3(3-0-6) 
HCD102 ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน  3(3-0-6) 

HCD103 องคกรชุมชนและการพัฒนา  3(3-0-6) 

HCD105 ชุมชนศึกษา    3(2-2-5) 

HCD107 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 
HCD108 หลักและกระบวนการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
HCD110 การวิเคราะหและการวางแผนพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
HCD111 การพัฒนาประชาสังคม  2(2-0-4) 
HCD203 เทคนิคการสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 

HCD209 การประกอบการวิสาหกิจชุมชน  3(2-2-5) 

HCD216 การพัฒนาทุนทางสังคมและวฒันธรรม  3(2-2-5) 
HCD301 สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร  3(2-2-5) 
HCD302 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร  3(2-2-5) 
HCD304 วิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
HCD306 การพัฒนาชุมชนประชาคมอาเซียนเปรียบเทียบ  3(3-0-6) 
HCD307 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร  3(3-0-6) 
HCD308 กลุมคนดอยโอกาสและกลุมคนชายขอบ  3(3-0-6) 
HCD319 สัมมนาการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
 2.1.2 กลุมวิชาเลือก    

 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 37 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

HCD104 การจัดการองคกรทองถ่ิน   3(2-2-5) 
HCD106 เศรษฐศาสตรพื้นฐานในชุมชน   3(3-0-6) 
HCD109 การพัฒนาความสามารถของบคุคลและกลุม   3(2-2-5) 
HCD112 ภูมิปญญาทองถ่ินกับการพัฒนา   3(3-0-6) 
HCD113 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน   3(2-2-5) 
HCD201 จริยธรรมกับการพัฒนาชุมชน   2(2-0-4) 
HCD202 การจัดการความรูในงานพฒันา      2(1-2-3) 
HCD204 นันทนาการชุมชน   3(2-2-5) 
HCD205 เศรษฐศาสตรการจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชน   3(3-0-6) 
HCD206 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง  2(2-0-4) 
HCD207 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน  3(3-0-6) 
HCD208 กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  3(2-2-5)    
HCD210 การประกอบธุรกิจชุมชน  3(3-0-6) 
HCD211 การจัดการสหกรณกับการพัฒนาชุมชน   3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

HCD212 การพัฒนาการจัดการทองเที่ยวชุมชน        3(2-2-5) 
HCD213 การทองเที่ยวโดยชุมชน  3(3-0-6) 
HCD214 การบัญชีวิสาหกิจชุมชน  3(2-2-5) 
HCD215 สุขภาพชุมชนและสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
HCD303 การวิจัยเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  3(2-2-5) 
HCD305 การเปลี่ยนแปลงชุมชนชนบทและเมือง  2(2-0-4) 
HCD309 การจัดสวัสดิการชุมชนและการสังคมสงเคราะห  3(3-0-6) 
HCD310 สวัสดิการและการสงเคราะหผูสูงอายุ  3(2-2-5) 
HCD311 การอนุรักษและการพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน  3(3-0-6) 
HCD312 เทคนิคการจัดการฝกอบรมและสัมมนา  3(2-2-5) 
HCD313 ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน  2(2-0-4) 
HCD314 กระบวนการสรางเสริมพลังชุมชน  2(2-0-4) 
HCD315 กระบวนการสรางเครือขายในงานพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
HCD316 สุขภาพจิตชุมชน  2(2-0-4) 
HCD317 จิตวิทยาชุมชน  2(2-0-4) 
HCD318 การจัดการความขัดแยงชุมชน  2(2-0-4) 
HCD320 เกษตรทางเลือกเพื่อการพฒันาชุมชน  3(3-0-6) 
HCD321 เกษตรธรรมชาติเพื่อชุมชน  3(2-2-5) 
HCD322 ชุมชนกับการแปรรูปผลผลิตทางเกษตร  3(2-2-5) 

 2.2  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ   
 ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดกลุมวชิาหนึ่ง ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

 2.2.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HCD401 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  1(45) 

HCD403 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  6(640) 

 2.2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HCD402 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน  2(90) 
HCD404 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน  5(450) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี โดย
ไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนด ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา         ปริญญาตร ี4  ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Arts Program in Psychology 
                                                                                             
จุดประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจในการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษยดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
และสามารถนําความรูดานจิตวิทยาไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาสังคมและทองถ่ิน 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตอาสา มีความรับผิดชอบตอสังคม และทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
3. เพื่อผลิตบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยาไดอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถคนควาและวิจัยไดอยางถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย 

คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
3. ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. ผานการคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกภายใตโครงการพิเศษตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 130 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 130 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้   

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 94 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาเนื้อหา  87 หนวยกิต 

 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ  39 หนวยกิต 

 2.1.2 กลุมวิชาเลือก  48 หนวยกิต 

 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  7 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน    

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 94 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา จํานวนไมนอยกวา 87 หนวยกิต 

 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ บังคับเรียนไมนอยกวา 39 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY110 จิตวิทยาทั่วไป       3(3-0-6) 

HPY111 จิตวิทยาพัฒนาการมนุษยทุกชวงวัย  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY112 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับนักจิตวิทยา  3(3-0-6) 

HPY113 สรีรจิตวิทยา      3(3-0-6) 

HPY210 จิตวิทยาบุคลิกภาพ        3(3-0-6) 

HPY211 สุขภาพจิตและสุขภาวะ  3(3-0-6) 

HPY212 จิตวิทยาการรับรูและการเรียนรู    3(3-0-6) 

HPY213 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน  3(3-0-6) 

HPY214 การวัดและการทดสอบทางจติวิทยา  3(2-2-5) 

HPY215 ภาษาอังกฤษสําหรับนักจิตวิทยา  3(3-0-6) 

HPY310 จิตวิทยาทางปญญา    3(3-0-6) 

HPY311 สถิติประยุกตและโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสาขาจิตวิทยา  3(2-2-5) 

HPY312 การวิจัยทางจิตวิทยา  3(2-2-5) 

 2.1.2 กลุมวิชาเลือก                               เลือกเรียนไมนอยกวา                     48 หนวยกิต 

 เลือกเรียนแขนงวิชาตอไปนี้ 1 แขนงวิชา  
 จาก 3 แขนงวิชาตอไปนี ้

  

 ก. แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว            บังคับเรียน        36 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

HPY114 กลุมสัมพันธ   3(2-2-5) 

HPY220 การแนะแนวเบื้องตน   3(3-0-6) 

HPY221 การศึกษารายกรณี  3(2-2-5) 

HPY222 การวางแผนชีวิตและอาชีพ  3(3-0-6) 

HPY223 ทักษะและเทคนิคการปรึกษา  3(2-2-5) 

HPY252 จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ  3(3-0-6) 

HPY320 บริการสนเทศทางจิตวิทยา  3(2-2-5) 

HPY321 จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุม  3(2-2-5) 

HPY322 การฝกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแบบรายบุคคล  3(2-2-5) 

HPY325 การใหความชวยเหลือในภาวะวิกฤตและภัยพิบัต ิ  3(3-0-6) 

HPY421 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  3(2-2-5) 

HPY422 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  3(2-2-5) 

 ข. แขนงวิชาจิตวิทยาชุมชน บังคับเรียน 36 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY230 จิตวิทยาชุมชนเบื้องตน  3(3-0-6) 

HPY231 จิตวิทยาการปองกันและการสงเสริมสุขภาพ  3(3-0-6) 

HPY233 จิตวิทยาเพศภาวะและการพัฒนาครอบครัว  3(3-0-6) 

HPY234 จิตวิทยาการปรึกษาในชุมชน  3(2-2-5) 

HPY335 จิตวิทยาสําหรับงานสังคมสงเคราะห  3(3-0-6) 

HPY336 การฝกอบรมทางจิตวิทยาชุมชน 3(2-2-5) 

HPY337 จิตวิทยาเพื่อการสรางความเขมแข็งในชุมชน 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY338 การปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่มีปญหาในชุมชน 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. แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ             บังคับเรียน 36 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY240  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเบื้องตน 3(3-0-6) 
HPY241 จิตวิทยาการสื่อสารและการจูงใจ   3(3-0-6) 
HPY242 จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 
HPY243 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) 
HPY344 การทดสอบและการวัดทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ 3(2-2-5) 
HPY345 การพัฒนาองคการ 3(2-2-5) 
HPY346 กฎหมายและแรงงานสัมพนัธ 3(3-0-6) 
HPY347 การฝกอบรมในองคการอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
HPY353 จิตวิทยาการเปนผูนํา                     3(3-0-6) 
HPY447 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิตในการทํางาน 3(3-0-6) 
HPY448 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจติวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 3(2-2-5) 

HPY449 โครงการพิเศษทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ 3(2-2-5) 
 - เลือกแขนง       

 ใหทุกแขนงวิชาเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ีไมนอยกวา      12 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY150 มนุษยสัมพนัธ  3(3-0-6) 
HPY151 จิตวิทยาเด็กและวยัรุน 3(3-0-6) 
HPY232 จิตวิทยาสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
HPY250 จิตวิทยาการทดลอง 3(2-2-5) 
HPY251 จิตวิทยาสังคม 3(3-0-6) 
HPY253 จิตวิทยาเพื่อความงอกงามสวนบุคคล 3(3-0-6) 
HPY254 จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค   3(3-0-6) 
HPY255 จิตวิทยาการเสพตดิ 3(3-0-6) 
HPY256 จิตวิทยาการสื่อสารในโลกยุคใหม 3(3-0-6) 
HPY334 จิตวิทยาครอบครัว     3(3-0-6) 
HPY350 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
HPY351 จิตวิทยาอปกต ิ 3(3-0-6) 
HPY352 จิตวิทยาวัยผูใหญและวัยกลางคน 3(3-0-6) 
HPY354 การจัดการความขัดแยงและการเจรจาตอรอง 3(3-0-6) 
HPY355 จิตวิทยาความผาสุก 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY450 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
HPY451 จิตวิทยาประยุกตเพื่อการเรียนการสอน 3(3-0-6) 
HPY452 การปรึกษาครอบครัว 3(3-0-6) 
HPY453 จิตวิทยาการโฆษณาเพื่อการตลาด     3(3-0-6) 
HPY454 การปรับพฤติกรรม 3(3-0-6) 

 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวนไมนอยกวา      7 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งจาก  2  กลุมวิชาตอไปนี ้  
 2.2.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา  

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

 2.2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY465 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสาขาวิชาจิตวิทยา 2(90) 
HPY467 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาจติวิทยา       5(450) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดย
ไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถยื่น
ขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตาง ๆ  
ดังนี ้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต*** 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร              ปริญญาตร ี4  ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communicative 
Innovation 
                                                                                             
จุดประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่รักการอาน การเขียน การใชภาษาอยางมีศิลปะ สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความตระหนักรูตอจริยธรรมของการสื่อสาร มีภาวะผูนํา  และมีเจตคติที่ดีตอการ

สรางสรรคภาษา 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความภาคภูมิใจตอภาษาไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาของชาติ 

 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถปรับประยุกตใชองคความรูเชิงบูรณาการประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน อาชีพอิสระ และศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสาขาหรือเทียบเทา 
  2. เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูถัมภจังหวัดปทุมธานี วาดวย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 3. ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. ผานการคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกภายใตโครงการพิเศษตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 126 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 126 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                    จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                          จํานวนไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ 46 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก 37 หนวยกิต 

 2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ / สหกิจศึกษา 7 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        จํานวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

 
 การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                    จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                        จํานวนไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา                                                      จํานวนไมนอยกวา 83 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ                                                           บังคับเรียนไมนอยกวา 46 หนวยกิต 
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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 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการสื่อสาร  2(2-0-4) 
HTH113 การฟงอยางมีวิจารณญาณ  2(1-2-3) 
HTH201 การพูดในที่ชุมชน   3(2-2-5) 
HTH212 จริยธรรมและกฎหมายเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
HTH213 วรรณกรรมวิจารณ   3(2-2-5) 
HTH303 การอานเชิงวิพากษ   3(2-2-5) 
HTH316 ศิลปะการออกแบบสรางสรรคเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
HTH317 ภาษากับวฒันธรรม  2(2-0-4) 
HTH325 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  2(2-0-4) 
HTH331 วรรณกรรมเพื่อนวัตกรรม    3(2-2-5) 
HTH339 วรรณกรรมอาเซียนปริทัศน   2(2-0-4) 

HTH413 การพัฒนานวัตกรรมทางภาษาไทยและวรรณกรรมเพื่อการสื่อสาร               3(2-2-5) 
HTH414 การวิจัยภาษาไทย    3(2-2-5) 
HTH415 การสัมมนาการใชภาษาไทย  3(2-2-5) 

 2.1.2 กลุมวิชาเลือก                                      เลือกเรียนไมนอยกวา 37 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HTH101 สํานวนไทยและหลักการอานการเขียนคําไทย    2(2-0-4) 
HTH102 กวีนิพนธไทย  3(2-2-5) 
HTH103 ภาษาไทยธุรกิจ  3(3-0-6) 
HTH107 ศิลปะการพสิูจนอักษร  2(1-2-3) 
HTH108 อวัจนสารเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
HTH112 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานสาํนักงาน  2(1-2-3) 
HTH202 การพูดเพื่อสาระบนัเทิง  2(1-2-3) 
HTH203 การอานตีความ  2(1-2-3) 
HTH204 การเขียนสารคด ี  2(1-2-3) 
HTH205 ศิลปะการใชภาษาเพื่อการแสดง  2(1-2-3) 
HTH206 ศิลปะการนาํเสนอผานสื่อผสม  3(2-2-5) 
HTH207 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานสื่อสิ่งพิมพ  2(1-2-3) 
HTH208 ความรูพื้นฐานทางภาษาศาสตร  3(3-0-6) 
HTH209 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย  3(3-0-6) 
HTH210 คีตวรรณกรรมไทย  2(2-0-4) 
HTH211 วรรณกรรมรวมสมัย   2(2-0-4) 
HTH214 เทคนิคการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสาํนักงาน  3(2-2-5) 
HTH215 ลักษณะภาษาไทยปจจุบนั  2(1-2-3) 
HTH216 การใชภาษาเพื่อกิจกรรมทองเที่ยว  3(2-2-5) 
HTH217 เทคนิคการอบรม การประชุม และการจัดกิจกรรมพิเศษ  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

HTH218 การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ  3(2-2-5) 
HTH219 เทคนิคการเขียนขาว  3(2-2-5) 
HTH301 การฟงการพูดเพื่อใชในงานธุรกิจ  2(1-2-3) 
HTH302 การพูดเปนหมูคณะ  2(1-2-3) 
HTH304 การอาน 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 การพิจารณาตนฉบบั  2(1-2-3) 
HTH318 ภาษาและวัฒนธรรมประชานิยม  3(3-0-6) 
HTH321 วรรณกรรมเอกของไทย  2(2-0-4) 
HTH322 นาฏวรรณกรรม  2(1-2-3) 
HTH323 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  2(2-0-4) 
HTH324 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  2(2-0-4) 
HTH326 วรรณกรรมเจาฟาธรรมาธิเบศร  2(2-0-4) 
HTH327 วรรณกรรมเจาพระยาพระคลัง (หน)  2(2-0-4) 
HTH328 วรรณกรรมสุนทรภู  2(2-0-4) 
HTH329 วรรณกรรมสมเด็จกรมพระปรมานุชติชิโนรส  2(2-0-4) 
HTH334 คติชนวิทยารวมสมัย  3(2-2-5) 
HTH336 การใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสือ่ดิจิทัลและสื่อผสม  3(2-2-5) 
HTH337 การรูเทาทันสื่อ  3(2-2-5) 
HTH338 ภูมิปญญาไทยสรางสรรค  2(1-2-3) 
HTH340 วรรณกรรมกับสังคมไทย  3(3-0-6) 
HTH401 การเขียนเชิงสรางสรรค  2(1-2-3) 
HTH402 การเขียนและการพูดทางวทิยุกระจายเสียง  และวิทยโุทรทัศน  3(2-2-5) 
HTH403 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน  3(2-2-5) 
HTH404 การสัมภาษณในงานสื่อสารมวลชน  3(2-2-5) 
HTH405 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสาํหรับสรางสรรคงานนวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3) 
HTH406 การสื่อสารดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ  2(1-2-3) 
HTH408 ภาษากับสังคม  2(2-0-4) 
HTH409 ภาษาไทยสาํหรับชาวตางประเทศ  2(2-0-4) 
HTH410 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย  2(2-0-4) 
HTH421 การสัมมนาวรรณกรรมไทยรวมสมัย  2(1-2-3) 

 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  7 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึง่ จํานวนไมนอยกวา   7 หนวยกิต 

 2.2.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา    
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

HTH424 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาไทยเพื่อนวตักรรมการสื่อสาร  1(45) 
HTH425 สหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  6(640) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

 ***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถ
ยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตาง 
ๆ  ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา  3  หนวยกิต *** 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป                                            ปริญญาตร ี 4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
Bachelor of Arts Program in Music  
                                                                                               
จุดประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. เพื่อใหบัณฑิตมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการ ทฤษฏี เนื้อหา สาระของดนตรี เพื่อเปนพื้นฐานใน

การสรางสรรคงานดุริยางคศิลป และการประกอบอาชีพได  
3. เพื่อใหบัณฑิตมีทักษะทางปญญา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และสามารถนําความรู  ไปประยุกตใชในการ

พัฒนาอาชีพได 
 4. เพื่อใหบัณฑิตสามารถทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 5. เพื่อใหบัณฑิตสามารถใชความรูทางดุริยางคศิลปควบคูกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คนควา และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

 1. เปนผูสําเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา และใหเปนไปตามประกาศระทรวง
ศึกษาธิการ  

 2. ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรี พ.ศ. 2557   

 3. สามารถปฎิบัติเคร่ืองดนตรีไดหนึ่งชิ้น  
 4. ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 โครงสรางสาขาวิชา 
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 135 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ

กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 135 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                       จํานวนไมนอยกวา 99 หนวยกิต 
 2.1 วิชาแกน                                              บังคับเรียนจาํนวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะดาน                                                    จํานวนไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาบังคับ  48 หนวยกิต 

 2.2.2 กลุมวิชาเลือก                         24 หนวยกิต 
 2.3 วิชาเอก                                                                                        ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

 2.3.1 กลุมวิชาเอก                                               บังคับเรียนไมนอยกวา  9 หนวยกิต 
 2.3.2 กลุมวิชาดุริยนิพนธ 5 หนวยกิต 
 2.3.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ / สหกิจศึกษา 7 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    จํานวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จํานวนไมนอยกวา 30   หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ   จํานวนไมนอยกวา 99 หนวยกิต 
 2.1. วิชาแกน บังคับเรียนจํานวนไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU234 ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแตยุคโบราณจนถึงศตวรรษที่ 20  3(3-0-6) 
HMU235 ประวัติและพัฒนาการดนตรีตะวันตกในสมัยปจจุบนั  3(3-0-6) 
    2.2. วิชาเฉพาะดาน       หนวยกิต 
 2.2.1. กลุมวิชาบังคับ                                            บังคับเรียนไมนอยกวา 48 หนวยกิต     
 2.2.1.1. ภาคทฤษฎี                                   บังคับเรียนบังคับเรียนไมนอยกวา          24      
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU201 หลักการอานโนตและจังหวะ               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 หลักการประพันธเพลงเบื้องตน  3(3-0-6) 
HMU301 คอมพิวเตอรดนตรีข้ันพื้นฐาน  3(2-2-5) 
HMU312 การผลิตผลงานดนตรีเชิงพาณชิย 1  3(2-2-5) 
HMU313 การผลิตผลงานดนตรีเชิงพาณชิย 2  3(2-2-5) 
                  2.2.1.2  ภาคปฏิบัติ  บังคับเรียนจํานวนไมนอยกวา    24      หนวยกิต 

ก. ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมปฏิบัติตอไปนี้เพียงกลุมเดียว จํานวนไมนอยกวา   12 หนวยกิต 
 กลุมปฏิบัติเคร่ืองลมไม   

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

   กลุมปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง         
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU121 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง 1   2(0-4-2) 
HMU122 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง 2  2(0-4-2) 
HMU123 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง 3   2(0-4-2) 
HMU124 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง 4   2(0-4-2) 
HMU125 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง 5   2(0-4-2)                       
HMU126 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง 6  2(0-4-2)                

                     กลุมปฏิบัติเคร่ืองสายสากล   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU131 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 1  2(0-4-2) 
HMU132 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 2   2(0-4-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU133 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 3   2(0-4-2) 
HMU134 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 4  2(0-4-2) 
HMU135 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 5    2(0-4-2) 
HMU136 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 6   2(0-4-2) 

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

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

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

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

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

 ข. กลุมปฏิบัติเพ่ิมเติม จํานวนไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
ผูที่ไมไดเลือกเรียนกลุมปฏิบัติเคร่ืองคียบอรดใหเรียนปฏิบัติเปยโน 1 และปฏิบัติเปยโน 2 ผูที่เรียนกลุมปฏิบัติ

คียบอรดใหเลือกเรียนปฏิบัติเคร่ืองดนตรีในกลุมปฏิบัติเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ เพียงกลุมเดียวในรายวิชาปฏิบัติระดับ 1 
และระดับ 2 

 ค. กลุมปฏิบัติรวมวงเพียงกลุมเดียว จํานวนไมนอยกวา 8 หนวยกิต     
 กลุมปฏิบัติรวมวงเล็ก   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU191 ปฏิบัติรวมวงแบบปอปปลูาร    2(0-4-2) 
HMU192 ปฏิบัติรวมวงแบบสตริง-คอมโบ  2(0-4-2) 
HMU193 ปฏิบัติรวมวงแบบรวมสมัย  2(0-4-2) 
HMU194 ปฏิบัติรวมวงแบบแจส  2(0-4-2) 
   กลุมปฏิบัติรวมวงใหญ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU105 ปฏิบัติรวมวงใหญ 1  2(0-4-2) 
HMU106 ปฏิบัติรวมวงใหญ 2   2(0-4-2) 
HMU107 ปฏิบัติรวมวงใหญ 3   2(0-4-2) 
HMU108 ปฏิบัติรวมวงใหญ 4   2(0-4-2) 

 กลุมปฏิบัติขบัรองประสานเสียง   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU406 ปฏิบัติขับรองประสานเสียง 1  2(0-4-2) 
HMU407 ปฏิบัติขับรองประสานเสียง 2  2(0-4-2) 
HMU408 ปฏิบัติขับรองประสานเสียง 3  2(0-4-2) 
HMU409 ปฏิบัติขับรองประสานเสียง 4  2(0-4-2) 
  2.2.2  กลุมวิชาเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

 2.2.2.1 ภาคทฤษฎี   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU207 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก  3(3-0-6) 
HMU208 ทฤษฎีดนตรีแจส  3(3-0-6) 
HMU225 การเรียบเรียงเสียงประสานสาํหรับดนตรีแจสและปอปปูลาร  3(3-0-6) 
HMU226 การเรียบเรียงเสียงประสานสาํหรับการขับรองประสานเสียง  3(2-2-5) 
HMU227 การเรียบเรียงเสียงประสานสาํหรับวงโยธวาทิต  3(3-0-6) 
HMU230 การประพันธ 1   3(3-0-6) 
HMU231 การประพันธ 2   3(3-0-6) 
HMU232 การประพันธ 3   3(3-0-6) 
HUM237 หลักคีตปฏิภาณแบบแจส  3(2-2-5)       
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    2.2.2.2  ภาคดนตรีศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU209 ประวัติดนตรีแจส  3(3-0-6) 
HMU210 ดนตรีวิจักษ  3(3-0-6) 
HMU211 การอํานวยเพลงเบื้องตน  2(1-2-3) 
HMU212 ความสัมพันธระหวางดนตรีไทยกับดนตรีตะวนัตก  3(3-0-6) 
HMU213 มานุษยวทิยาทางดนตรี  3(3-0-6) 
HMU214 หลักการโยธวาทิต   3(3-0-6) 
HMU217 การอํานวยเพลงวงโยธวาทิต  3(2-2-5) 
HMU218 การบริหารวงโยธวาทิต  3(3-0-6) 
HMU219 เคร่ืองกระทบสําหรับวงโยธวาทติ  3(2-2-5) 
HMU221 ดนตรีรวมสมัย   3(3-0-6) 
HMU222 ดนตรีอาเซียนรวมสมัย  3(3-0-6) 
HMU223 โอเปราและละครเพลง   3(3-0-6) 
HMU224 ปรัชญาของดนตรี  3(3-0-6) 
HMU233 หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ  3(3-0-6) 
HMU238 ประวัติเพลงไทยรวมสมัย  3(3-0-6) 

      2.2.2.3 ภาคดนตรีเชิงธุรกิจและเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU303 ปฏิบัติการบนัทึกเสียงดนตรี 1  3(2-2-5) 
HMU304 ปฏิบัติการบนัทึกเสียงดนตรี 2  3(2-2-5) 
HMU305 อุตสาหกรรมการดนตรีเบื้องตน  3(2-2-5) 
HMU306 การเรียบเรียงดนตรีประกอบสื่อ  3(2-2-5) 
HMU307 การใชคอมพิวเตอรสําหรับดนตรีสนาม  3(2-2-5) 
HMU310 การซอมสรางอุปกรณดนตรี  3(2-2-5) 
HMU311 การจัดการวงดนตรี  3(3-0-6) 
HMU314 เทคโนโลยดีนตรี 1  3(2-2-5) 
HMU315 เทคโนโลยดีนตรี 2  3(2-2-5) 
HMU316 การติดตั้งและการใชระบบเคร่ืองเสียงสําหรับการจัดงาน  3(2-2-5) 
    2.3 กลุมวิชาเอก บังคับเรียนรายวิชาตอไปน้ีไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

  2.3.1 กลุมวิชาบังคับ บังคับเรียนไมนอยกวา   9 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU216 จิตวิทยาการสอนดนตรีทัว่ไป  3(2-2-5) 
HMU239 วิธีและเทคนิคการสอนดนตรีในสถานประกอบการเอกชน     3(2-2-5) 
HMU240 ดนตรีวงโยธวาทิต  3(2-2-5) 

  2.3.2 กลุมวิชาดุริยนิพนธ 5 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU410 การนําเสนอผลงานทางดนตรีรายบุคคล  5(0-10-5) 
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 2.3.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  7 หนวยกิต 
 เลือกเรียน จากกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งตอไปนี้ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

 ก. กลุมวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU411 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาดุริยางคศิลป  1(45) 
HMU413 สหกิจศึกษาสาขาวชิาดุริยางคศิลป  6(640) 

 ข. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU412 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสาขาวิชาดุริยางคศิลป  2(90) 
HMU414 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาดุริยางคศิลป  5(450) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถยื่น
ขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตางๆ 
ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต *** 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี | 230 
 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   ปริญญาตร ี4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Arts Program in English  
                                                                                               
จุดประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. เพื่อใหบัณฑิตมีความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารระดับสากลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหบัณฑิตมีทักษะทางปญญา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการ

พัฒนาอาชีพได 
 4. เพื่อใหบัณฑิตสามารถทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 5. เพื่อใหบัณฑิตสามารถใชภาษาอังกฤษควบคูกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา และ
นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
2. ผานการคัดเลือกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วา

ดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 136 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 136 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 100 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเนื้อหา 93 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ 48 หนวยกิต 
 2.1.2 กลุมวิชาเลือก 45 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 100 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา  93 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ บังคับเรียนไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN111 ไวยากรณอังกฤษปจจบุนั 1    3(3-0-6) 
HEN120 การฟงและพูดภาษาอังกฤษเบื้องตน   3(2-2-5) 
HEN123 การฟงและพูดภาษาอังกฤษในบริบทสากล   3(2-2-5) 
HEN130 การอานภาษาอังกฤษเบื้องตน  3(3-0-6) 
HEN132 การอานภาษาอังกฤษระดับกลาง   3(3-0-6) 
HEN200 ภาษาศาสตรเบื้องตน   3(3-0-6) 
HEN201 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
HEN203 วากยสัมพันธอังกฤษเบื้องตน  3(3-0-6) 
HEN242 การเขียนอนุเฉท   3(3-0-6) 
HEN340 การเขียนจดหมายโตตอบภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
HEN351 วรรณคดีเบื้องตน   3(3-0-6) 
HEN361 การแปลเบื้องตน   3(3-0-6) 
HEN382 ภาษาอังกฤษในสื่อ   3(3-0-6) 
HEN389 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
HTH105 การเขียนเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
MGM202 การจัดการธุรกิจขนาดยอม  3(3-0-6) 
 2.1.2  กลุมวิชาเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN112 ไวยากรณอังกฤษปจจบุนั 2  3(3-0-6) 
HEN180 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21   3(2-2-5) 
HEN181 ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องตน   3(3-0-6) 
HEN224 การนําเสนองานภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
HEN230 การอานภาษาอังกฤษระดับสงู  3(3-0-6) 
HEN253 วรรณคดีสําหรับเด็ก  3(3-0-6) 
HEN271 คายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ  2(90) 
HEN280 ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  3(3-0-6) 
HEN281 ภาษาอังกฤษในงานบริการ    3(3-0-6) 
HEN282 ภาษาอังกฤษสาํหรับการติดตอทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
HEN284 ภาษาอังกฤษในธุรกิจทองเที่ยว  3(3-0-6) 
HEN287 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 1  3(3-0-6) 
HEN293  ภาษาอังกฤษสาํหรับเลขานุการและงานสํานักงาน 1  3(3-0-6) 
HEN305 อรรถศาสตร   3(3-0-6) 
HEN325 การฟงและพูดภาษาอังกฤษข้ันสูง  3(2-2-5) 
HEN326 ภาษาพูดทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
HEN341 การเขียนความเรียง  3(3-0-6) 
HEN352 ภูมิหลังวรรณคดีตะวันตก  3(3-0-6) 
HEN353 กวีนิพนธเบื้องตน  3(3-0-6) 
HEN358 วรรณกรรมกับสังคม  3(3-0-6) 
HEN380 โครงงานภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ            3(2-2-5) 
HEN381 สัมมนาโครงงานภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ   3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN384 ภาษาอังกฤษในสื่อประสม  3(3-0-6) 
HEN387 การเรียนภาษาอังกฤษผานการแสดง  3(2-2-5) 
HEN388 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 2   3(3-0-6) 
HEN392 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของอาเซียน  3(2-2-5) 
HEN394  ภาษาอังกฤษสาํหรับเลขานุการและงานสํานักงาน 2  3(3-0-6) 
HEN404 วากยสัมพันธอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
HEN406 สรวิทยาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
HEN407 วัจนปฏิบัติศาสตรเบื้องตน  3(3-0-6) 
HEN408 ลักษณะภาษาศาสตรเชิงสงัคมและวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
HEN413 การเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถการใชภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
HEN426 ภาษาอังกฤษในพิธีการและกิจกรรมพิเศษ  3(2-2-5) 
HEN427 การอภิปรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
HEN434 การอานเพื่อความเขาใจความคิดเห็นและเจตคติ  3(3-0-6) 
HEN444 การเขียนเชิงริเร่ิมสรางสรรค   3(3-0-6) 
HEN445 การเขียนเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
HEN452 รอยแกวเบื้องตน  3(3-0-6) 
HEN453 การละครตะวันตกเบื้องตน  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 วรรณกรรมของเช็กสเปยร  3(3-0-6) 
HEN459 วรรณกรรมเอเชีย  3(3-0-6) 
HEN462 การแปลเพื่ออาชีพ  3(3-0-6) 
HEN496 ภาษาอังกฤษเพื่อวัฒนธรรมไทยศึกษา  3(3-0-6) 
HEN497 ภาษาอังกฤษรวมสมัยในสถานการณหลากหลาย  3(3-0-6) 
HEN498 การศึกษาอิสระ  3(250) 
HEN499 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ    3(250) 
 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ    
 ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดกลุมวชิาหนึ่ง   ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN474 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ  1(45) 
HEN475 สหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ  6(640) 
 2.2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN472 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ     2(90) 
HEN473 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   5(450) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

***ขอกําหนดเฉพาะ  ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถ
ยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตางๆ 
ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต*** 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง    ปริญญาตร ี4  ป 
(หลักสตูรใหม พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts 
                                                                                             
จุดประสงคเฉพาะ 

1. มีความรูทางสุนทรียศาสตรที่เอ้ือตอศิลปะการแสดง เพื่อใหมีความเขาใจในศาสตรแตละศาสตรรวมกัน 
2. มีความรูทางประวัติศิลปะการแสดง ทั้งประวัติศิลปะการแสดงไทย ประวัติศิลปะการแสดงพื้นบาน 

ประวัติศิลปะการแสดงตะวันตก ประวัติศิลปะการแสดงรวมสมัย และประวัติวรรณกรรมการละคร 
 3. มีความรูและความเขาใจในทฤษฎีศิลปะการแสดง องคประกอบทางศิลปะการแสดง การออกแบบเพื่อการ
แสดง และวิวัฒนาการของการคิดของศิลปะการแสดง 
 4. มีความรูและความเขาใจในทักษะปฏิบัติทางศิลปะการแสดง และสามารถถายทอดออกมาได 
 5. มีการประยุกตศาสตรทางศิลปะการแสดง และการบริหารจัดการ 
 6. นําองคความรูเพื่อสรางศิลปะการแสดงนิพนธ และการนําเสนอผลงานทางศิลปะการแสดง 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
  1. เปนผูสําเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  2. ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจังหวัดปทุมธานี วาดวย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  
 3. ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
โครงสรางสาขาวิชา 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 130 หนวยกิต โดยมีสดัสวนหนวยกิตแตละหมวดวชิาและแตละกลุม
วิชา ดังนี ้
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 130 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                               จํานวนไมนอยกวา 94 หนวยกิต 

  2.1 กลุมวิชาแกน                                                              จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน                                                      จํานวนไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
  2.3 กลุมวิชาเอก                                                                         จํานวนไมนอยกวา 28 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                            จํานวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
 

การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา 94 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาแกน บังคับเรียนจากรายวิชาตอไปนี้                              ไมนอยกวา            6 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPP101 สุนทรียศาสตร 3(2-2-5) 
HPP102 ประวัติศิลปะการแสดง 3(2-2-5) 
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 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน  

 เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้                    ไมนอยกวา                  60 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPP103 ทักษะนาฏศิลปไทย 1 3(2-2-5) 
HPP104 ทักษะนาฏศิลปสากล 1 3(2-2-5) 
HPP105 บูรณศิลปการละคร 1  3(2-2-5) 
HPP106 มรดกภูมิปญญาทางศิลปะการแสดง 3(2-2-5) 
HPP107 จารีตและขนบการแสดง  2(1-2-3) 
HPP108 ทักษะและเทคนิคในการออกแบบแตงหนาเพื่อการแสดง 3(2-2-5) 
HPP109 ศิลปะการแสดงทองถ่ิน  3(2-2-5) 
HPP110 การแสดงพื้นบานสรางสรรค 3(2-2-5) 
HPP201 ทักษะนาฏศิลปไทย 2 3(2-2-5) 
HPP202 ทักษะนาฏศิลปสากล 2  3(2-2-5) 
HPP203 บูรณศิลปการละคร 2 3(2-2-5) 
HPP204 ดนตรีกับศิลปะการแสดง 2(1-2-3) 
HPP205 พัสตราภรณและศิราภรณ 3(2-2-5) 
HPP206 ศิลปะการแสดงนานาชาติ 2(1-2-3) 
HPP207 กฎหมายลิขสิทธิ์สําหรับศิลปะการแสดง  3(2-2-5) 
HPP208 สื่อนวัตกรรมการแสดง 3(2-2-5) 
HPP209 ศิลปะการแสดงเพื่อการทองเที่ยว 2(1-2-3) 
HPP210 การอนุรักษและจัดการงานทางศิลปะการแสดง 2(1-2-3) 
HPP211 เพลงและการละเลนทองถ่ิน 3(2-2-5) 
HPP212 การแสดงศิลปะปองกันตัว  3(2-2-5) 
HPP213 มหรสพและการละเลนของหลวง 3(2-2-5) 
HPP214 ศิลปะการแสดงสําหรับเด็ก 3(2-2-5) 
HPP215 วาทศิลปการแสดง 3(2-2-5) 
HPP216 จิตวิทยาเพื่อการแสดง   3(2-2-5) 
HPP217 ศิลปะการแสดงหุน    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 การออกแบบเวทีทัศน 3(2-2-5) 
HPP306 การกํากับการแสดง 3(2-2-5) 
HPP307 การจัดการธุรกิจศิลปะการแสดง      2(1-2-3) 
HPP309 สัมมนาดานศิลปะการแสดง  3(2-2-5) 
HPP310 ศิลปะการแสดงเพื่อการศึกษา     3(2-2-5) 
HPP311 การนําเสนอผลงานดานศิลปะการแสดง  3(2-2-5) 
HPP312 การผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน  3(2-2-5) 
HPP313 ศิลปะการแสดงบําบัด  3(2-2-5) 
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 2.3 กลุมวิชาเอก                       จํานวนไมนอยกวา 28 หนวยกิต 
 2.3.1 กลุมวิชาบังคับ บังคับเรียนจากรายวิชาตอไปน้ีไมนอยกวา               18 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPP301 ทักษะนาฏศิลปไทยข้ันสูง  3(2-2-5) 
HPP302  การสรางสรรคศิลปะการแสดงรวมสมัย 3(2-2-5) 
HPP303 บูรณศิลปการละครข้ันสูง   3(2-2-5) 
HPP308 การวิจารณงานศิลป 3(2-2-5) 
VLE311 การใชภาษาอังกฤษสาํหรับศิลปะการแสดง 3(2-2-5) 
VLE312 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอศิลปะการแสดง 3(2-2-5) 

 2.3.2 กลุมวิชาศิลปนิพนธ บังคับเรียนจํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPP401 รังสรรคนิพนธ 3(2-2-5) 
  2.3.3 กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

 โดยใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงกลุมเดียว  
 2.3.3.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา  

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

 2.3.3.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPP403 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง   2(90) 
HPP405 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง 5(450) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                   จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

***ขอกําหนดเฉพาะ  ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถยื่น
ขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตาง ๆ 
ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต*** 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา   ระดับปริญญาตร ี4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development  
                                                                                               
จุดประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อผลิตนักวิชาการสายสังคมศาสตรซึ่งสามารถบูรณาการศาสตรและเทคนิควิทยาการ สําหรับจัดการ
พัฒนางานและพัฒนาสังคม อยางเปนระบบและยั่งยืน 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ใหเปนผูนําทางสังคมที่มีคุณธรรม มีจิตวิญญาณรักและรวมงานกับ
ประชาชนไดด ี

3. เพื่อใหโอกาสทางการศึกษานําไปสูการพัฒนาสูทองถ่ิน ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในฐานะเปน
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วา

ดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
3. ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. ผานการคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกภายใตโครงการพิเศษตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  

โครงสรางสาขาวิชา 
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  126 หนวยกิต  โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ

กลุมวิชา ดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                           จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ                                   จํานวนไมนอยกวา 90 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา  84 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ  48 หนวยกิต 
 2.1.2 กลุมวิชาเลือก   36 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  6 หนวยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาเน้ือหา  จํานวนไมนอยกวา 84 หนวยกิต 
2.1.1 กลุมวิชาบังคับ จํานวนไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หนวยกิต 
HSD101 หลักมานุษยวิทยาเบื้องตน  3(3-0-6) 
HSD102 หลักสังคมวิทยาเบื้องตน  3(3-0-6) 
HSD105 หลักรัฐศาสตรและนิติศาสตร  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  หนวยกิต 
HSD111 ระบบเศรษฐกิจไทย  3(3-0-6) 
HSD112 ทฤษฎีสังคมศาสตรกับการพัฒนา  3(3-0-6) 
HSD115 จิตวิทยาพัฒนาการเพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
HSD205 การเรียนรูเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 3(3-0-6) 
HSD224 ทัศนคติ จริยธรรมและพฤติกรรมทางสังคม   3(3-0-6) 
HSD235 การอานวรรณกรรมทางสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
HSD305 ทฤษฎีและยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
HSD306 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร 3(2-2-5) 
HSD307 สถิติและการใชคอมพิวเตอรสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร 3(2-2-5) 
HSD404 การศึกษาเอกเทศ  3(1-4-4) 
HSD405 การสัมมนาทางสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา  3(2-2-5) 
HSD424 การจัดการเชิงกลยุทธเพื่อสังคม  3(2-2-5) 
HSD425 โครงการเพื่อการพัฒนา  3(2-2-5) 

    2.1.2 กลุมวิชาเลือก                                  เลือกเรียนไมนอยกวา            36 
  ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือ 2 กลุมวิชาตอไปนี้รวมกันไมนอยกวา 36 หนวยกิต                                       

หนวยกิต 

     1. กลุมวิชาการพัฒนาของภาครัฐและทองถิ่น   
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
HSD106 ทฤษฎีและพฤติกรรมองคการ  3(3-0-6) 
HSD113 การเมืองไทยสมัยใหม   3(3-0-6) 
HSD114 ประวัติศาสตรการพัฒนาของประเทศไทย  3(3-0-6) 
HSD211 หลักการบริหารงานคลังสาธารณะ  3(3-0-6) 
HSD212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน  3(3-0-6) 
HSD220 หลักกฎหมายปกครองเพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
HSD227 การบริหารงานภาครัฐกับการพัฒนา  3(3-0-6) 
HSD228 การพัฒนาองคการภาครัฐ  3(3-0-6) 
HSD229 ประชาธิปไตยกับการพัฒนา  3(3-0-6) 
HSD231 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา  3(2-2-5) 
HSD232 การบริหารการพัฒนา  3(3-0-6) 
HSD233 หลักกฎหมายแพงและพาณชิย  3(3-0-6) 
HSD234 หลักกฎหมายอาญา  3(3-0-6) 
HSD317 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ  3(3-0-6) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HSD320 การเมืองระหวางประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6) 
HSD329 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม  3(3-0-6) 
HSD331 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3-0-6) 
HSD332 หลักกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  3(3-0-6) 
HSD333 การบริหารและการปกครองทองถ่ิน  3(3-0-6) 
HSD408 การจัดการเพื่อปองกันความขัดแยงทางสังคม  3(3-0-6) 
HSD411 การจัดการความรูเพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
HSD423 ประเด็นคัดสรรทางสังคมศาสตร  3(3-0-6) 
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  2. กลุมวิชาการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HSD104 การศึกษาชุมชนเพื่อการจดัการ  3(2-2-5) 
HSD110 พลวัตทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน   3(3-0-6) 
HSD202 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
HSD206 การพัฒนาเมืองและชนบท  3(3-0-6) 
HSD226 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา  3(3-0-6) 
HSD230 สถาบันครอบครัวและความมั่นคงของมนุษย 3(3-0-6) 
HSD301 ภูมิปญญาไทย  3(3-0-6) 
HSD303 การพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 
HSD304 นโยบายสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม  3(3-0-6) 
HSD312 การพัฒนาเยาวชน  3(2-2-5) 
HSD323 หลักกฎหมายครอบครัวเพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
HSD324 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัวเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 
HSD326 จิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา  3(3-0-6) 
HSD327 วิกฤตทางสังคม  3(3-0-6) 
HSD328 การวิเคราะหชุมชนกับการพัฒนา  3(2-2-5) 
HSD330 เพศภาวะ เพศวิถีกับการพัฒนา  3(3-0-6) 
HSD401 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลและครอบครัว 3(3-0-6) 
HSD403 การพัฒนากลุมผูดอยโอกาส  3(2-2-5) 
HSD414 หลักกฎหมายเก่ียวกับเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
HSD421 สุขภาวะเพื่อการพัฒนามนุษย  3(2-2-5) 
HSD422 สุขภาวะชุมชนกับการพัฒนา  3(2-2-5) 
HSD426 ผูสูงอายุกับการพัฒนา  3(2-2-5) 

 
2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ ใหเลือก  
      เรียนกลุมวิชาใดวชิาหนึง่ จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

6 หนวยกิต 

 2.2.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HSD427 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา                                1(45) 
HSD428  สหกิจศึกษาสาขาวชิาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 6(640) 

   

 2.2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HSD418 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 2(90) 
HSD419   ฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 5(450) 

 2.2.3 กลุมโครงงานพิเศษ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HSD420  โครงงานพิเศษสาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 6(640) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

*** ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถ
ยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตางๆ 
ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา  45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   3  หนวยกิต *** 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร   ระดับปริญญาตร ี4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Arts Program in Information Science 
                                                                                          
จุดประสงคเฉพาะ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถดานการบริหารจัดการสารสนเทศ 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความสําคัญของชุมชนและ

ทองถ่ิน โดยเฉพาะการมีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  
3. ผลิตบัณฑิตที่มีขีดความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
2. เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วา

ดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
3. ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
4. ผานการคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกภายใตโครงการพิเศษตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 133 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 97 หนวยกิต 
 2.1  กลุมวิชาเนื้อหา  90 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ  60 หนวยกิต 
 2.1.2 กลุมวิชาเลือก  30 หนวยกิต 
 2.2  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  7 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 97 หนวยกิต 
 2.1  กลุมวิชาเน้ือหา จํานวนไมนอยกวา 90 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ บังคับเรียนไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HIS111 ภาษาอังกฤษสาํหรับงานสารสนเทศ 1 3(3-0-6) 
HIS112 ภาษาอังกฤษสาํหรับงานสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 
HIS113 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสารสนเทศศาสตร 3(3-0-6) 
HIS115 หลักการจัดการความรู 3(3-0-6) 
HIS121 ความรูพื้นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HIS141 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  3(3-0-6) 
HIS211 พฤติกรรมของผูใชและความตองการสารสนเทศ  3(3-0-6) 
HIS221 ระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
HIS222 การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ  3(2-2-5) 
HIS231 การบริการสารสนเทศ  3(3-0-6) 
HIS241 การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ  3(2-2-5) 
HIS242 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ  3(2-2-5) 
HIS244 การจัดการสถาบนับริการสารสนเทศ  3(3-0-6) 
HIS311 สารสนเทศภูมปิญญาทองถ่ิน  3(3-0-6) 
HIS318 สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร 3(2-2-5) 
HIS321 การจัดการฐานขอมูลสาํหรับงานสารสนเทศ  3(2-2-5) 
HIS322 การเผยแพรสารสนเทศดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
HIS341 จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ  3(3-0-6) 
HIS411 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร  3(2-2-5) 
HIS412 สัมมนาทิศทางและแนวโนมทางสารสนเทศศาสตร  3(2-2-5) 

2.1.2 กลุมวิชาเลือก                                   เลือกเรียนไมนอยกวา   30  หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HIS114 การรูสารสนเทศ 3(3-0-6) 
HIS223 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 
HIS224 คอมพิวเตอรกราฟกในงานสารสนเทศ   3(2-2-5) 
HIS243 การจัดหมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  3(2-2-5) 
HIS312 ภาษาไทยสาํหรับงานสารสนเทศ  3(3-0-6) 
HIS313 สารสนเทศกับสังคม   3(3-0-6) 
HIS314 สารสนเทศทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  3(3-0-6) 
HIS315 สารสนเทศเพื่อธุรกิจ  3(3-0-6) 
HIS316 สารสนเทศสําหรับเด็กและเยาวชน   3(3-0-6) 
HIS317 การบริหารโครงการดานสารสนเทศ   3(2-2-5) 
HIS323 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส   3(2-2-5) 
HIS324 การสืบคนสารสนเทศออนไลน  3(2-2-5) 
HIS325 การวิเคราะหและออกแบบระบบในงานสารสนเทศ   3(2-2-5) 
HIS331 บริการสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต   3(3-0-6) 
HIS332 จิตวิทยาการใหบริการสารสนเทศ   3(3-0-6) 
HIS333 การปรุงแตงสารสนเทศ   3(3-0-6) 
HIS334 ธุรกิจสารสนเทศ  3(3-0-6) 
HIS335 การตลาดและการเผยแพรสารสนเทศ   3(3-0-6) 
HIS336 บริการหองสมุดและศูนยสารสนเทศ   3(3-0-6) 
HIS337 การจัดการลูกคาสัมพนัธ   3(3-0-6) 
HIS342 การจัดการสิ่งพิมพตอเนื่อง   3(3-0-6) 
HIS343 การจัดทําดรรชนีและสาระสังเขป  3(2-2-5) 
HIS344 ระบบการจัดการสํานักงาน   3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HIS345 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการดานเอกสารระบบประกันคุณภาพ 3(3-0-6) 

HIS346 การจัดการรานหนังสือ   3(3-0-6) 
HIS441 หองสมุดอัตโนมัต ิ  3(3-0-6) 
HIS442 หองสมุดโรงเรียน 3(3-0-6) 
HIS443 หองสมุดประชาชน 3(3-0-6) 
HIS444 หองสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 3(3-0-6) 
HIS445 หองสมุดเฉพาะและศูนยสารสนเทศ 3(3-0-6) 

2.2  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ                                 
           ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง   ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
2.2.1 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HIS451 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสารสนเทศศาสตร   2(90) 
HIS452 การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร   5(450) 

2.2.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HIS453 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร   1(45) 
HIS454 สหกิจศึกษาสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร   6(640) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดย
ไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาทัศนศิลป   ปริญญาตร ี4  ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts 
                                                                                             
จุดประสงคเฉพาะ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมและชุมชน 
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถดานศิลปกรรม 

3. ผลิตบัณฑิตใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถนําความรู และทักษะมาบูรณาการและประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพ 

4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานการวิจัย และมีศักยภาพในการศึกษาข้ันสูงตอไป 
5. สามารถสื่อสารและนําเสนอแนวความคิดที่เปนรูปธรรม ผานผลงานทางศิลปกรรม 
6. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสาร และใชเทคโนโลย ี

          7. สามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะทางศิลปะไดตามความถนัดและความสามารถ 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และใหเปนไปตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

2. ผานการคัดเลือกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วา
ดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 134 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 134 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 98 หนวยกิต 
 2.1 วิชาแกนบังคับเรียน                        ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา 66 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ  42 หนวยกิต 
 2.1.2 กลุมวิชาเลือก  24 หนวยกิต 
 2.3 วิชาเอก  ไมนอยกวา 23 หนวยกิต 

 2.3.1 กลุมวิชาเอก  บังคับเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 2.3.2 กลุมวิชาศิลปนิพนธ  7 หนวยกิต 
 2.3.3 กลุมวิชาปฏิบัติและฝกประสบการณวชิาชีพ  7 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 98 หนวยกิต 
 2.1 วิชาแกนบังคับ จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA108 ประวัติศาสตรศิลปะตะวนัตก  3(3-0-6) 
HVA109 ประวัติศาสตรศิลปะตะวนัออก  3(3-0-6) 
HVA114 สุนทรียศาสตรทางทัศนศิลป  3(3-0-6) 
 2.2 วิชาเฉพาะดาน                     บังคับเรียนจํานวนไมนอยกวา 66 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาบังคับ                                        บังคับเรียนจํานวนไมนอยกวา 42 หนวยกิต 
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 ภาพพิมพพื้นฐาน  3(2-2-5) 
HVA115 ทฤษฎีศิลปะ 2   3(2-2-5) 
HVA201 การวาดเสน 1  3(2-2-5) 
HVA202 จิตรกรรมไทยพื้นฐาน  3(2-2-5) 
HVA207 กายวิภาคสาํหรับศิลปะ  3(2-2-5) 
HVA220 คอมพิวเตอรอารต  3(2-2-5) 
HVA221 การวาดเสน 2  3(2-2-5) 
HVA222 คอมพิวเตอรสําหรับงานทัศนศิลป  3(2-2-5) 
HVA301 วาดเสนสรางสรรค  3(2-2-5) 
HVA305 ศึกษาศิลปะรวมสมัย  3(2-2-5) 
HVA406 ศิลปะและธุรกิจ  3(3-0-6) 
 2.2.2 กลุมวิชาเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA102 ภาพหุนนิ่ง  3(2-2-5) 
HVA110 เขียนแบบพื้นฐาน  3(2-2-5) 
HVA112 การปน การหลอ  3(2-2-5) 
HVA203 จิตรกรรมไทยประเพณ ี  3(2-2-5) 
HVA204 ภาพทิวทัศน  3(2-2-5) 
HVA205 ภาพคนเหมือน  3(2-2-5) 
HVA206 การระบายสีน้าํ  3(2-2-5) 
HVA209 วัสดุและเทคนิคศิลปะ  3(2-2-5) 
HVA210 การออกแบบลวดลาย  3(2-2-5) 
HVA211 การวาดภาพประกอบ  3(2-2-5) 
HVA212 การออกแบบสรางสรรคเศษวัสดุ  3(2-2-5) 
HVA213 ผลิตภัณฑพืน้บาน  3(2-2-5) 
HVA214 การพิมพภาพ  3(2-2-5) 
HVA215 การพิมพซิลคสกรีนเบื้องตน  3(2-2-5) 
HVA216 การออกแบบภาพพิมพ  3(2-2-5) 
HVA217 การพิมพนูน  3(2-2-5) 
HVA219 ศิลปะพืน้บาน  3(2-2-5) 
HVA304 ทัศนศิลปสื่อสาร  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA306 การนําเสนอผลงานศิลปะ  3(2-2-5) 
HVA308 จิตรกรรมไทยรวมสมัย  3(2-2-5) 
HVA310 ประติมากรรมไทย  3(2-2-5) 
HVA311 ประติมากรรมประยุกต  3(2-2-5) 
HVA312 ประติมากรรมโครงสราง  3(2-2-5) 
HVA313 ประติมากรรมตกแตง  3(2-2-5) 
HVA314 การออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ  3(2-2-5) 
HVA315 จิตรกรรมประยุกต  3(2-2-5) 
HVA316 ภาพพิมพประยุกต  3(2-2-5) 
HVA317 คอมพิวเตอรกราฟกข้ันสูง  3(2-2-5) 
HVA318  กิจกรรมศิลปะ 2 มิติ สําหรับเด็กประถมศึกษา  3(2-2-5) 
HVA319  กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ สําหรับเด็กประถมศึกษา  3(2-2-5) 
HVA320 ความคิดสรางสรรคในงานทัศนศิลป  3(2-2-5) 
HVA407 ภาษาอังกฤษสาํหรับศิลปะ  3(3-0-6) 

 2.3 กลุมวิชาวิชาเอก             บังคับเรียนรายวิชาตอไปน้ีไมนอยกวา 23 หนวยกิต 
       2.3.1 กลุมวิชาบังคับ                                      บังคับเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA208 การสรางสื่อประสมทางการพิมพ  3(2-2-5) 
HVA302 จิตรกรรมสรางสรรค  3(2-2-5) 
HVA303 ประติมากรรมสรางสรรค  3(2-2-5) 
 2.3.2 กลุมวิชาศิลปะนิพนธ 7 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA309 โครงการศึกษาศิลปะสวนบุคคล  3(2-2-5) 
HVA401 ศิลปนิพนธ  4(2-4-6) 
 2.3.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึง่                  จํานวนไมนอยกวา      7 หนวยกิต 
        1. กลุมวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA402 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาทัศนศิลป  1(45) 
HVA403 สหกิจศึกษาสาขาวชิาทัศนศิลป  6(640) 
 2. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA404  การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสาขาวชิาทัศนศิลป  2(90) 
HVA405  การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาทัศนศิลป  5(450) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดย
ไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถยื่นขอ
สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตาง ๆ ดังนี ้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต *** 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   ปริญญาตร ี4  ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration 
                                                                                             
จุดประสงคเฉพาะ 

             หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีวัตถุประสงคเพื่อ ผลิตบัณฑิตใหมี
ความรูความสามารถในดานตางๆ ดังนี้ 

 1. เพื่อใหบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต 
ภายใตความขัดแยงทางคานิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม  
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร 
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถประยุกตใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการวิเคราะหสถานการณหรือ
สภาพปญหาที่มีความซับซอน 
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดง
ความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค 
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับ
สถานการณรวมถึงมีความรูความสามารถใชเคร่ืองมือในทางสถิติข้ันพื้นฐานในการแกปญหาทางการวิจัยไดอยางถูก 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
  1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

  2. เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  

โครงสรางสาขาวิชา 
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 123 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ

กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 123 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 87 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเนื้อหา  81 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ  39 หนวยกิต 
 2.1.2 กลุมวิชาเลือก  42 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวชิาชีพ  6 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 87 หนวยกิต 
 1.1 กลุมวิชาเน้ือหา จํานวนไมนอยกวา 81 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ บังคับเรียนไมนอยกวา 39 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA101 ความรูเบื้องตนทางรัฐประศาสนศาสตร  3(3-0-6)       
HPA102 ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร  3(3-0-6) 
HPA103 หลักกฎหมายสําหรับรัฐประศาสนศาสตร  3(3-0-6) 
HPA105 การเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 
HPA109 แนวคิดทฤษฎีการบริหารทองถ่ิน  3(3-0-6) 
HPA110 ทฤษฎีองคการสาธารณะ  3(3-0-6) 
HPA201 นโยบายสาธารณะ  3(3-0-6) 
HPA202 การบริหารการคลังและงบประมาณ  3(3-0-6) 
HPA206 จริยธรรมและธรรมาภิบาล    3(3-0-6) 
HPA213 การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณะ  3(3-0-6) 
HPA305 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร  3(2-2-5) 
HPA334 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
HPA403 ประเด็นรวมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร  3(3-0-6) 
 2.1.2 กลุมวิชาเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 42 หนวยกิต 
 1. เลือกเรียน จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA104 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับความสมัพันธระหวางประเทศ  3(3-0-6) 
HPA107 เศรษฐศาสตรสําหรับรัฐประศาสนศาสตร    3(3-0-6) 
HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง    3(3-0-6) 
HPA215 การบริหารสาธารณะในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไทย  3(3-0-6) 
HPA304 หลักกฎหมายปกครอง    3(3-0-6) 
HPA310 เทคนิคและเคร่ืองมือการจัดการภาครัฐแนวใหม  3(3-0-6) 
HPA405 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร  3(3-0-6) 
HPA414 รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สงัคมวิทยา และจิตวทิยา  3(3-0-6) 
HPA415 กฎหมายอาญาสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 1  3(3-0-6) 
HPA416 กฎหมายอาญาสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 2  3(3-0-6) 
HPA417  กฎหมายแพงและพาณชิยสาํหรับรัฐประศาสนศาสตร  3(3-0-6) 
HPA419  กฎหมายลักษณะพยานสาํหรับรัฐประศาสนศาสตร  3(3-0-6) 
HPA421 กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญาสําหรับรัฐประศาสนศาสตร  3(3-0-6) 
VLE301 ภาษาอังกฤษสาํหรับรัฐประศาสนศาสตร 1  3(3-0-6) 
VLE302 ภาษาอังกฤษสาํหรับรัฐประศาสนศาสตร 2   3(3-0-6) 

 2. เลือกแขนง  เลือกเรียนไมนอยกวา   24 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่งเพียงแขนงวชิาเดียวใหได จํานวนไมนอยกวา                   24 หนวยกิต 

 ก. แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการเชงิกลยุทธ  
 บังคับแขนง    9 หนวยกิต 
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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  ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA209 การจัดการภาครัฐ  3(3-0-6) 
HPA307 การตลาดภาครัฐ  3(3-0-6) 
HPA308 นิเวศนวิทยาทางรัฐประศาสนศาสตร  3(3-0-6) 
HPA312 การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชนแบบยัง่ยืน  3(3-0-6) 
HPA313 การสื่อสารทางการเมือง  3(3-0-6) 
HPA412 การจัดการสาธารณภัย  3(3-0-6) 
HPA420 ปญหาพิเศษทางนโยบายสาธารณะ  3(3-0-6) 
HPA422 ประชาธิปไตยกับการมสีวนรวม  3(3-0-6) 
 ข. แขนงวิชาการจัดการองคการสมัยใหมและการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 บังคับแขนง     9 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA216 ภาวะผูนําและภาวะผูตาม  3(3-0-6)                
HPA217 การพัฒนาทรัพยากรมนษุยภาครัฐ  3(3-0-6) 
HPA336 การวางแผนและสรรหาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ  3(3-0-6) 
 เลือกแขนง  ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA204 พฤติกรรมองคการและการพัฒนาองคการภาครัฐ  3(3-0-6) 
HPA218 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล  3(3-0-6) 
HPA311 การบริหารงานยตุิธรรม  3(3-0-6) 
HPA337 การจัดการความขัดแยง  3(3-0-6) 
HPA338 การบริหารคาตอบแทนภาครัฐ  3(3-0-6) 
HPA339 การบริหารงานภาครัฐในภาวะวกิฤต  3(3-0-6) 
HPA404 การบริหารสํานักงาน  3(3-0-6) 
HPA410 การบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ  3(3-0-6) 
HPA411 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  3(3-0-6) 
HPA423 พนักงานสัมพนัธ  3(3-0-6) 
 2.2  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 6 หนวยกิต 

                    ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดกลุมวชิาหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA401 เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร        1(45) 
HPA406 สหกิจศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร      6(640) 
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 2.2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA402 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร                                       1(45) 
HPA407 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร                                        5(540) 

  2.2.3 กลุมโครงการพิเศษ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA408 โครงการพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร        6(640) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดย ไมนับหนวยกิตรวมใน
เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา 
สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา  90 หนวยกิต ประกอบไปดวย
หมวดวิชาตางๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต*** 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561)      ปริญญาตร ี4  ป 
Bachelor  of  Laws  Program  
                                                                                             
จุดประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสํานึกรับใชสังคมสวนรวมดวยจิตสาธารณะและความ
รับผิดชอบ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางกฎหมายอยางเหมาะสม สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมได
อยางสอดคลองกับจรรยาบรรณวิชาชีพกฎหมาย 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแสวงหาและคนควาความรู เพื่อนํามาปรับใชกับขอเท็จจริงและ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับสังคมได 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 136 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา    136 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                 จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                          จํานวนไมนอยกวา   100 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ      80 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก      14 หนวยกิต 

 2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา       6 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       จํานวนไมนอยกวา     6 หนวยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน    
 รายวิชาในหมวดตาง ๆ     
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จํานวนไมนอยกวา    30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                       จํานวนไมนอยกวา   100 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา                                                     จํานวนไมนอยกวา    94 หนวยกิต 
  2.1.1 กลุมวิชาบังคับ                                                            บังคับเรียนไมนอยกวา    80 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW102 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป  3(3-0-6) 
HLW103 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา  3(3-0-6) 
HLW104 กฎหมายลักษณะทรัพยและที่ดิน  3(3-0-6) 
HLW105 หลักพื้นฐานแหงกฎหมาย  3(3-0-6) 
HLW201 กฎหมายมหาชนเบื้องตน  2(2-0-4) 
HLW202 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW203 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได  3(3-0-6) 
HLW210 กฎหมายลักษณะหุนสวน 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 กฎหมายวธิีพิจารณาความแพง 1  2(2-0-4) 
HLW304 กฎหมายวธิีพิจารณาความแพง 2  2(2-0-4) 
HLW305 กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา  3(3-0-6) 
HLW306 กฎหมายลกัษณะพยาน  3(3-0-6) 
HLW307 กฎหมายปกครอง  3(3-0-6) 
HLW308 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  2(2-0-4) 
HLW309 กฎหมายแรงงานและวิธีพจิารณาคดีแรงงาน  3(3-0-6) 
HLW401 ประวัติศาสตรกฎหมาย  2(2-0-4) 
HLW402 นิติปรัชญา  2(2-0-4) 
HLW403 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย  2(2-0-4) 
HLW404 วิธีการทางนิติศาสตร  2(1-2-3) 
HLW405 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย  3(3-0-6) 
HLW406 สัมมนาทางกฎหมาย  3(2-2-5) 
HLW407 กฎหมายลมละลาย  2(2-0-4) 
 2.1.2 กลุมวิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา   14 หนวยกิต 

 เลือกเรียนกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งหรือหลายกลุมวิชารวมกัน  
 1. กลุมวิชากฎหมายมหาชน   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW310 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
HLW311 สิทธิข้ันพื้นฐานและเสรีภาพ  2(2-0-4) 
HLW312 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพจิารณาคดีรัฐธรรมนูญ  3(3-0-6) 
HLW314 กฎหมายการปกครองทองถ่ิน  3(3-0-6) 
HLW315 กฎหมายขอมูลขาวสารและสิทธิสวนบุคคล  2(2-0-4) 
HLW316 กฎหมายเก่ียวกับการบริการสาธารณะและองคการมหาชน  2(2-0-4) 
HLW317 กฎหมายการคลัง  2(2-0-4) 
HLW318 กฎหมายภาษีทรัพยสนิ  2(2-0-4) 
HLW319 สัญญาของรัฐ  2(2-0-4) 
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 2. กลุมวิชากฎหมายธุรกิจ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW321 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา  3(3-0-6) 
HLW323 กฎหมายเก่ียวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  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. กลุมวิชากฎหมายระหวางประเทศ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW322 กฎหมายการคาระหวางประเทศ  3(3-0-6) 
HLW329 กฎหมายพาณิชยนาวี  3(3-0-6) 
HLW331 กฎหมายองคการระหวางประเทศ  3(3-0-6) 
HLW333 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  2(2-0-4) 
HLW334 กฎหมายประชาคมอาเซียน  2(2-0-4) 
HLW350 กฎหมายระหวางประเทศในทางมหาชน  3(3-0-6) 
HLW351 กฎหมายระหวางประเทศในทางเอกชน  2(2-0-4) 
 4. กลุมวิชากระบวนการยุติธรรม  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW336 กฎหมายเก่ียวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน  3(3-0-6) 
HLW337 นิติเวชวิทยาและนิติวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 
HLW338 การบริหารกระบวนการยุติธรรม  3(3-0-6) 
HLW339 อาชญาวทิยาและทัณฑวิทยา  3(3-0-6) 
HLW340 การสืบสวนและสอบสวน  3(3-0-6) 
HLW413 การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย  3(2-2-5) 
 5. กลุมวิชากฎหมายเศรษฐกิจ สังคม และสวัสดิการ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW341 กฎหมายเก่ียวกับสื่อสารมวลชน  2(2-0-4) 
HLW343 กฎหมายประกันสังคม  3(3-0-6) 
HLW344 กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  2(2-0-4) 
HLW345 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร  2(2-0-4) 
HLW346 กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
HLW347 กฎหมายเก่ียวกับการปองกันการผูกขาดและกีดกันทางการคา  2(2-0-4) 
HLW348 กฎหมายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอม และศิลปวฒันธรรม  3(3-0-6) 
HLW352 กฎหมายสิทธิสตรีและความเทาเทียมระหวางเพศ  3(3-0-6) 
HLW353 กฎหมายเก่ียวกับสิทธิและสวัสดิการของผูสูงอายุ  3(3-0-6) 
HLW354 กฎหมายกับเศรษฐศาสตร  3(3-0-6) 
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 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ       จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึง่                         

 2.2.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW408 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร  1(45) 
HLW409 สหกิจศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร  6(640) 
 2.2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW410 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชานิติศาสตร  2(90) 
HLW411 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชานิติศาสตร  5(450) 

 2.2.3 กลุมวิชาโครงงานพิเศษ  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW412 โครงงานพิเศษสาขาวิชานิติศาสตร                                 6(640) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      จํานวนไมนอยกวา 6     หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร                   ปริญญาตร ี4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
Bachelor of Science Program in Home Economics 
                                                                                             
จุดประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และสํานึกในความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว
และสังคม 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพที่ดี ออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มีความกระตือรือรนในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

และดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมภูมิปญญาอันดีงามของไทย 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูดานคหกรรมศาสตร สามารถประยุกตใชองคความรูในการปฏิบัติงานไดอยาง

เหมาะสมรวมถึงมีความคิดสรางสรรค 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจและแกไขปญหา

ไดอยางเหมาะสม 
6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางนอย 

หนึ่งภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
7. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการงาน รวมทั้งสามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2.  ผานการคัดเลือกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธาน ีวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
3.  ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

โครงสรางสาขาวิชา 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 139 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้  
จํานวนหนวยกิตรวม รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา    139 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 103 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาแกน  18 หนวยกิต 
 2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  19 หนวยกิต 
 2.3 วิชาเฉพาะ  59 หนวยกิต 
 2.3.1  วิชาเฉพาะบังคับ  29 หนวยกิต 
 2.3.2  วิชาเฉพาะเลือก  30 หนวยกิต 
 2.1 วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  7 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 103 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาแกน จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SBT102 ชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป   1(0-3-2) 
SCH102 เคมีทั่วไป   3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
SMS103 หลักสถิติ  3(3-0-6) 
SMS306 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย  3(3-0-6) 
SPY102 ฟสิกสทั่วไป  3(3-0-6) 
SPY103 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป  1(0-3-2) 

 2.2 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
  จํานวนไมนอยกวา 19 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร  3(3-0-6) 
SHE101 ความรูเก่ียวกับคหกรรมศาสตร  3(3-0-6) 
SHE108 บริโภคศึกษา  2(2-0-4) 
SHE301 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร  2(1-2-3) 
SHE305 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร  3(2-2-5) 
SHE405 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร   3(2-2-5) 
SIT103 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานอาชีพคหกรรมศาสตร  3(2-2-5) 

 2.3 กลุมวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 59 หนวยกิต 
 2.3.1 วิชาเฉพาะบังคับ จํานวนไมนอยกวา 29 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SHE102 หลักศิลปะและการประยุกต   3(2-2-5) 
SHE103 หลักการประกอบอาหารไทยและขนมไทย   3(2-2-5) 
SHE104 การจัดดอกไมสดและใบตอง     3(2-2-5) 
SHE105 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน    3(2-2-5) 
SHE106 อาหารและโภชนาการ      3(2-2-5) 
SHE205 การแกะสลักผักและผลไม   3(2-2-5) 
SHE206 สุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพอาหาร  3(2-2-5) 
SHE326 ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรมศาสตร  2(1-2-3) 
SHE415 สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม    3(2-2-5) 
SHE416 พัฒนาการครอบครัวและอนามยัเจริญพันธุ  3(3-0-6) 

 2.3.2 กลุมวิชาเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SHE107 อาหารไทย  3(2-2-5) 
SHE201 วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร  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 พัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดู    3(2-2-5) 
SHE304 ขนมอบและการแตงหนาเคก   3(2-2-5) 
SHE306 การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปอาหาร  3(2-2-5) 
SHE307 โภชนบําบัด  3(2-2-5) 
SHE308 การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ  3(2-2-5) 
SHE309 การคนควาทดลองทางคหกรรมศาสตร  3(2-2-5) 
SHE312 อาหารฮาลาล  3(2-2-5) 
SHE313 อาหารเพื่อสุขภาพ  3(2-2-5) 
SHE314 อาหารแนวใหม  3(2-2-5) 
SHE316 ไอศกรีมและผลิตภัณฑนม  3(2-2-5) 
SHE317 ศิลปะการออกแบบและการตกแตงอาหาร  3(2-2-5) 
SHE322 อาหารและโภชนาการสําหรับผูสูงอาย ุ  3(2-2-5) 
SHE323 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารทองถ่ิน  3(2-2-5) 
SHE324 อาหารประจําถ่ิน  3(2-2-5) 
SHE325 อาหารผสานวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
SHE406 ขนมไทยและอาหารวาง  3(2-2-5) 
SHE408 การพัฒนาที่อยูอาศัย  3(2-2-5) 
SHE409 หลักการตัดเย็บเสื้อผา  3(2-2-5) 
SHE410 การวิเคราะหและประเมินคุณภาพอาหาร  3(2-2-5) 
SHE411 การจัดดอกไมแบบประยุกตศิลป  3(2-2-5) 
SHE413 อาหารนานาชาติ                             3(2-2-5) 
SHE414 ศิลปะงานใบตอง   3(2-2-5) 

 2.4 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ   
 ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดกลุมวชิาหนึ่ง ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
 2.4.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SHE402 เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร                                        1(45) 
SHE404 สหกิจศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร                                         6(640) 

 2.4.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SHE401 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาคหกรรมศาสตร                                        2(90) 
SHE403 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาคหกรรมศาสตร                5(450) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภจังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ปริญญาตร ี4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
Bachelor of Science  Program in Information Technology  
                                                                                            
จุดประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี คุณธรรม จริยธรรม ทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ 
สังคม 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ และ ความคิดสรางสรรค ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถประยุกตไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน และถายทอดความรูที่สอดคลองตอความตองการของ 
ทองถ่ิน  

คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
3. ใหเปนไปตามมติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

โครงสรางสาขาวิชา 
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 124 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและ 

แตละกลุมวิชา  ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา    124 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 88 หนวยกิต 
 2.1 วิชาแกน 9 หนวยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะดาน 51 หนวยกิต 
 - กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 9 หนวยกิต 
 - กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต 21 หนวยกิต 
 - กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 15 หนวยกิต 
 - กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ 6 หนวยกิต 
 2.3 วิชาเลือก 21 หนวยกิต 
 2.4 วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
    
การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 88 หนวยกิต 
 2.1 วิชาแกน จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT101 พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 
SIT341 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
SMS112 คณิตศาสตรสาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 2.2 วิชาเฉพาะดานวิชาดาน  51 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนจากแขนงวิชาใดแขนงวิชาเพียงแขนงวชิาเดียว   

 ก. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 - กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 9 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT105 จรรยาบรรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
SIT216 การจัดการฐานขอมูล  3(2-2-5) 
SIT316 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 

 - กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานประยุกต  21 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT212 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 
SIT213 เครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล  3(2-2-5) 
SIT218 หลักการออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต  3(2-2-5) 
SIT319 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

 SIT333 การเรียนรูทางเทคโนโลยสีารสนเทศโดยใชปญหาเปนสําคัญ  3(3-0-6) 
SIT344 หลักการวิเคราะหและออกแบบระบบ  3(2-2-5) 
SIT410 การเรียนรูเชิงผลิตภาพสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(0-6-3) 

 - กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  15 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT104 ภาษาอังกฤษสาํหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 
SIT205 การออกแบบเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
SIT206 เทคโนโลยีเวบ็  3(2-2-5) 
SIT304 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
SIT329 เทคโนโลยีคลาวด  3(2-2-5) 

 - กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ  6 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT102 หลักการโปรแกรมและอัลกอริทึม  3(2-2-5) 
SIT207 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม  3(2-2-5) 

 ก. กลุมวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดยี    
 - กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 9 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT105 จรรยาบรรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
SIT213 เครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล  3(2-2-5) 
SIT316 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 
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 - กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานประยุกต  21 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT202 องคประกอบศิลปสาํหรับงานมลัติมีเดีย  3(2-2-5) 
SIT203 การวาดภาพเบื้องตน  3(2-2-5) 
SIT204 การออกแบบกราฟก   3(2-2-5) 
SIT301 การออกแบบและพัฒนางานแอนิเมชัน  3(2-2-5) 
SIT320 เทคโนโลยีมลัติมีเดีย  3(2-2-5) 
SIT333 การเรียนรูทางเทคโนโลยสีารสนเทศโดยใชปญหาเปนสําคัญ  3(3-0-6) 
SIT410 การเรียนรูเชิงผลิตภาพสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(0-6-3) 

 - กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  15 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT104 ภาษาอังกฤษสาํหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 
SIT201 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม  3(2-2-5) 
SIT206 เทคโนโลยีเวบ็  3(2-2-5) 
SIT339 การสรางภาพระบบดิจิทัล      3(2-2-5) 
SIT401 การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  3(2-2-5) 

 - กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ  6 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT102 หลักการโปรแกรมและอัลกอริทึม  3(2-2-5) 
SIT338 การสรางงานเสมือนจริง  3(2-2-5) 

 2.3 กลุมวิชาเลือก       
 ใหเลือกเรียนจากแขนงวิชาใดวชิาหนึ่ง เพียงแขนงวิชาเดียว 21 หนวยกิต 
 ก. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT208 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต  3(2-2-5) 
SIT209 เครือขายไรสาย  3(2-2-5) 
SIT217 หลักการวิศวกรรมซอฟตแวร  3(2-2-5) 
SIT306 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ  3(2-2-5) 
SIT311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  3(2-2-5) 
SIT312 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
SIT314 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส   3(2-2-5) 
SIT315 เทคโนโลยสีารสนเทศและการใหคําปรึกษาทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
SIT318 การวิจัยดําเนนิงาน  3(2-2-5) 
SIT320 เทคโนโลยีมลัติมีเดีย  3(2-2-5) 
SIT323 เทคโนโลยีการเชื่อมตอระหวางเครือขาย   3(2-2-5) 
SIT325 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
SIT326 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
SIT331 แนวคิดระบบปฏิบตัิการ  3(2-2-5) 
SIT334 การจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ  3(2-2-5) 
SIT335 การจัดการธุรกิจอัจฉริยะ   3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT336 การบํารุงรักษาและซอมคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
SIT337 การประเมินสมรรถนะของระบบสารสนเทศ   3(2-2-5) 
SIT345 สารสนเทศเพื่อการตัดสนิใจ   3(2-2-5) 
SIT411 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 
SIT412 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนสมารทโฟน  3(2-2-5) 

 ข. แขนงวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT214 การออกแบบและพัฒนาสื่อบนเว็บ  3(2-2-5) 
SIT302 การสรางการตูน  3(2-2-5) 
SIT305 คอมพิวเตอรกราฟก   3(2-2-5) 
SIT309 การออกแบบและสรางภาพยนตรแอนิเมชัน  3(2-2-5) 
SIT310 การทําเทคนิคพิเศษ  3(2-2-5) 
SIT326 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
SIT327 หลักการตัดตอภาพดิจิตอล   3(2-2-5) 
SIT330 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ  3(2-2-5) 
SIT332 การเขียนโปรแกรมสําหรับงานมลัติมีเดีย  3(2-2-5) 
SIT340 การออกแบบสารสนเทศเพื่องานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน  3(2-2-5) 
SIT342 ระบบการจัดการสารสนเทศมัลติมีเดีย  3(2-2-5) 
SIT402 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  3(2-2-5) 
SIT413 การสื่อสารทางเสียงและภาพ  3(2-2-5) 
SIT414 การออกแบบและการพัฒนาเกมเบื้องตน   3(2-2-5) 

 2.4  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนกลุมใดกลุมหนึ่ง   
 ก. กลุมวิชาฝกสหกิจศึกษา   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT408 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  1(45) 
SIT409 สหกิจศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  6(640) 

 ข. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT328 ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทองถ่ิน  1(45) 
SIT406 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  2(90) 
SIT407 ฝกประสบการณสาขาวิชาชพีสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  5(450) 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ   จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถยื่น
ขอสําเร็จการศึกษาในระดบัอนปุริญญาได โดยตองศึกษารายวชิาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตางๆ 
ดังนี ้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  3  หนวยกิต *** 
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หลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   ปริญญาตรี  4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Science Program in Computer Science 
                                                                                          

จุดประสงคเฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ มีทักษะดานวิทยาการคอมพิวเตอร ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และ

งานวิจัย ในภาครัฐ เอกชน และชุมชนทองถ่ิน 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความ

รับผิดชอบตอหนาที่และสังคม 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรูที่สามารถศึกษาตอระดับที่สูงข้ึน และสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

ตลอดจนสามารถถายทอดความรูสูชุมชนได 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการแกปญหาไดอยางเปนระบบและเหมาะสม 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะการบริการจัดการและทํางานเปนหมูคณะ และ

สามารถติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองเรียนรูการเปลี่ยนแปลงรูเทาทันความเคลื่อนไหวทางดาน

เทคโนโลยี  
7. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารและใชเทคโนโลยี

สารสนเทศไดดี 
8. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะหความตองการของผูใช ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุง

ระบบคอมพิวเตอรใหสามารถแกไขปญหาขององคกรหรือบุคคลตามขอกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมการทํางาน 

9. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะหผลกระทบของการประยุกตคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสังคม 
รวมทั้งประเด็นทางดานกฎหมายและจริยธรรม 

10. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใชงานได 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี     
พ.ศ. 2557 

3. เปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
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โครงสรางสาขาวิชา 
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 133 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ

กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา   133 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้ จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 97 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 2.1 วิชาแกน จํานวนไมนอยกวา 58 หนวยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะดาน    
 2.2.1 กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ  13 หนวยกิต 
 2.2.2 กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต  12 หนวยกิต 
 2.2.3 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  15 หนวยกิต 
 2.2.4 กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ  12 หนวยกิต 
 2.2.5 กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  6 หนวยกิต 
 2.3 วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
 2.4 วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ                  จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอน 30 หนวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 97 หนวยกิต 
 2.1 วิชาแกน บังคับเรียน 12 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1  3(3-0-6) 
SMS108 สถิติวิเคราะห 1   3(3-0-6) 
SMS203 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน  3(3-0-6) 
SMS303 คณิตศาสตรเต็มหนวย   3(3-0-6) 

 2.2 วิชาเฉพาะดาน บังคับเรียน 58 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ จํานวน 13 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS215 ความมั่นคงของระบบเครือขายและสารสนเทศ  3(2-2-5) 
SCS332 ระเบียบวิธีวิจัยดานวทิยาการคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
SCS343 หลักการใหบริการคอมพิวเตอรสําหรับองคกร  3(2-2-5) 
SCS408 โครงงานดานวิทยาการคอมพิวเตอร 1  1(0-3-1) 
SCS409 โครงงานดานวิทยาการคอมพิวเตอร 2  3(0-6-3) 

 2.2.2  กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต                          จํานวน 12 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS204 การวิเคราะหและออกแบบระบบ  3(2-2-5) 
SCS205 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
SCS213 หลักการระบบฐานขอมูล  3(2-2-5) 



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี | 267 

 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
SCS301 ระบบการจัดการฐานขอมูล  3(2-2-5) 

 2.2.3 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร            จํานวน 15 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS101 การแกปญหาดวยข้ันตอนวิธี   3(2-2-5) 
SCS102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
SCS206 วิศวกรรมซอฟตแวร  3(2-2-5) 
SCS207 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   3(2-2-5) 
SCS211 การออกแบบและพัฒนาเว็บแบบเรสพอนซีฟ  3(2-2-5) 

 2.2.4 กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ จํานวน 12 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS110 พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาเว็บ     3(2-2-5) 
SCS203 ระบบปฏิบัติการ     3(2-2-5) 
SCS208 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร     3(2-2-5) 
SCS212 โครงสรางขอมูลและการวิเคราะหอัลกอริทึม     3(2-2-5) 

 2.2.5 กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร                จํานวน 6 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS111 การออกแบบวงจรและตรรกะดิจิทัล  3(2-2-5) 
SCS214 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

 2.3 วิชาเลือก                                                       เลือกเรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
 สามารถเลือกเรียนขามกลุมได    
 2.3.1 กลุมวิชาพัฒนาเว็บไซต หรือแอปพลิเคชั่น    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS307 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ  3(2-2-5) 
SCS329 ภาษาสคริปต  3(2-2-5) 
SCS337 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที ่  3(2-2-5) 

 2.3.2 กลุมวิชาการเขียนโปรแกรม    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS109 คอมพิวเตอรและหลักการโปรแกรมเบื้องตน  3(2-2-5) 
SCS333 การพัฒนาโปรแกรมข้ันสูง  3(2-2-5) 
SCS335 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับองคกร  3(2-2-5) 

 2.3.3 กลุมวิชาเครือขายคอมพิวเตอรและความม่ันคง    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS321 ระบบปฏิบัติการเครือขาย  3(2-2-5) 
SCS327 มาตรฐานความมั่นคงของสารสนเทศและเครือขาย  3(2-2-5) 
SCS334 การประมวลผลบนคลาวด  3(2-2-5) 
SCS340 อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง  3(2-2-5) 
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 2.3.4 กลุมวิชาจัดการขอมูลและสารสนเทศ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS302 ระบบการจัดการความรู  3(2-2-5) 
SCS336 การทําเหมืองขอมูล  3(2-2-5) 
SCS338 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  3(2-2-5) 
SCS342 การคลังขอมูล   3(2-2-5) 

 2.3.5 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสงู    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS318 การประมวลผลภาพ  3(2-2-5) 
SCS324 ปญญาประดิษฐ  3(2-2-5) 
SCS339 การแสดงผลขอมูลดวยภาพและคอมพิวเตอรกราฟกส  3(2-2-5) 

 2.3.6 กลุมวิชาทักษะทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS107 คอมพิวเตอรเบื้องตน  3(2-2-5) 
SCS108 แอปพลิเคชันดานสถิติและการวิจัย  3(2-2-5) 
SCS322 การศึกษาเฉพาะเร่ืองดานวิทยาการคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
SCS323 การศึกษาทางวทิยาการคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศในภูมิภาคอาเซียน 3(1-4-4) 
SCS341 การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  3(2-2-5) 

 2.4 วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 2.4.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS404 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรเพื่อบริการชุมชน  2(90) 
SCS406 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  1(45) 
SCS407 สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  6(640) 

 2.4.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS403 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  2(90) 
SCS404 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรเพื่อบริการชุมชน  2(90) 
SCS405 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  5(540) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจังหวัดปทุมธานี โดย
ไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถยื่น
ขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตางๆ 
ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา 30  หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 45  หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  3   หนวยกิต *** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย         ปริญญาตร ี4 ป 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   
Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety  
                                                                                             
จุดประสงคเฉพาะ  

 มุงผลิตบัณฑิตให มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู และทักษะปฎิบัติในการสรางวัฒนธรรมเชิงปองกัน เพื่อ
สงเสริมสุขภาพที่ดีของผูประกอบอาชีพ โดยมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้ 

1. ประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทํางาน 
 2. รอบรูวิทยาการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน สามารถสื่อสาร   องคความรูโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

3. มีทักษะดานการวิเคราะห การบริหารจัดการและสามารถแกไขปญหา เพื่อพัฒนางานดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทํางาน 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โดยศึกษา
วิทยาศาสตรไมนอยกวา 22 หนวยกิต และคณิตศาสตรไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

2. ผานการคัดเลือกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจังหวัดปทุมธานี วา
ดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 140 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละกลุม
วิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา    140 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน    30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน    104 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ      82 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก      15 หนวยกิต 
 2.3 กลุมวิชาฝกสหกิจศึกษา       7 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา       6 หนวยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน    
รายวิชาในหมวดตาง ๆ    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน      30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน     104 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเนื้อหา จํานวนไมนอยกวา      97 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ บังคับเรียน      82 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ บังคับเรียน      82 หนวยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SPY104 ฟสิกส 1  3(3-0-6) 
SPY105 ปฏิบัติการฟสิกส 1  1(0-3-2) 
SPY106 ฟสิกส 2  3(3-0-6) 
SPY107 ปฏิบัติการฟสิกส 2  1(0-3-2) 
SCH102 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
SCH222 เคมีอินทรีย  3(3-0-6 
SBT102 ชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-2) 
SBT203 จุลชีววทิยา  3(3-0-6) 
SMS101 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห 1  3(3-0-6) 
SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข  3(3-0-6) 
SOS202 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย  3(2-2-5) 
SOS203 วิทยาการระบาดและการปองกันโรค  3(3-0-6) 
SOS206 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและอันตราย  2(2-0-4) 
SOS207 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
SOS208 พฤติกรรมศาสตรความปลอดภัย  2(2-0-4) 
SOS213 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6) 
SOS214 การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องตน  2(1-2-3) 
SOS301 สุขศาสตรอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
SOS303 วิศวกรรมพื้นฐานในงานอาชีวอนามัย  3(2-2-5) 
SOS304 การบริหารงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6) 
SOS306 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 
SOS307 การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
SOS310 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2(2-0-4) 
SOS318 อาชีวเวชศาสตร  3(3-0-6) 
SOS322 กฎหมายและมาตรฐานงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6) 
SOS323 การยศาสตรและสรีรวิทยาการทํางาน  3(2-2-5) 
SOS324 การปองกันอัคคีภัยและการตอบโตเหตุฉุกเฉิน  3(2-2-5) 
SOS401 พิษวิทยาอาชีวอนามัย  3(3-0-6) 
SOS404 โครงงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2(1-2-3) 
SOS405 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  1(0-2-1) 
SOS423 ปฏิบัติงานทางสุขศาสตรอุตสาหกรรมความปลอดภัย  2(1-2-3) 
 2.1.2 กลุมวิชาเลือก เลือกเรียน  15 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN121 การฟงและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
HEN130 การอานภาษาอังกฤษเบื้องตน   3(3-0-6) 
SOS215 ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่องานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2(1-2-3) 
SOS216 กฎหมายสาธารณสุขเพื่ออาชีวอนามยัและจรรยาบรรณวิชาชีพ  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
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 อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย  3(3-0-6) 
SOS320 เศรษฐศาสตรอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมเบื้องตน  3(3-0-6) 
SOS321 ความปลอดภัยทางชีวภาพ  3(3-0-6) 
SOS410 การเตรียมความพรอมและการตอบโตภัยพิบัต ิ  2(2-0-4) 
SOS411 ความปลอดภัยจากรังสี  3(3-0-6) 
SOS422 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  2(2-0-4) 
TPE331 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร  3(3-0-6) 
 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกสหกิจศึกษา       7 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SOS406 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  1(45) 
SOS407 สหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  6(640) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา        6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถยื่น

ขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตางๆ 

ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  3  หนวยกิต *** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟตแวร      ปริญญาตรี  4 ป 
(หลักสตูรใหม พ.ศ. 2561) 
Bachelor of Science Program in Digital Innovation and Software 
Engineering 
                                                                                               

จุดประสงคเฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดานนวัตกรรมดิจิทลัและวิศวกรรมซอฟตแวร โดยครอบคลุม

ความรูพื้นฐานทางดานซอฟตแวร ข้ันตอนการพัฒนา เพื่อใหสามารถพัฒนาซอฟตแวรที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
และสามารถแกปญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบตาง ๆ ในองคกรหนวยงานตาง ๆ ได 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความเขาใจในเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานตาง ๆ ในดานของซอฟตแวร เพื่อให
สามารถนําไปใชการประเมินคุณภาพของซอฟตแวรได 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในดานการพัฒนาแนวความคิดและสามารถนําไปประยุกตใชใน 
การวิเคราะหระบบงาน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะในการรวมกันทํางานเปนทีม ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
          4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพื่อเปนฐานความรูในการเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ 
ที่จะเกิดในอนาคต 
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูควบคูคุณธรรม มีความซื่อสัตย มุงมั่น ขยัน อดทนและมีความรับผิดชอบทั้งใน
ดานแนวความคิดและแนวทางในการปฏิบัตตินเมื่ออยูในสังคม  
 6. เพื่อสงเสริมใหมีการบูรณาการความรูทางดานนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟตแวรเพื่อนําไปสูการ
สรางธุรกิจสตารทอัพไดอยางมีคุณภาพ 
 7. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสรางงานวิจัยเชิงผลิตภาพและสามารถนําเสนอผลงานทางดานวิชาการ
ทางดานนวตักรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟตแวรได 
 8. เพื่อสงเสริมใหมีการบูรณาการการรวมมือกันพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาชุมชน ระหวางนักศึกษา 
คณาจารย ชุมชน และหนวยงานตางๆ ในรูปแบบของการทําความรวมมือ 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
2. ผานการคัดเลือกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วา

ดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
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โครงสรางสาขาวิชา 
  หนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรไมนอยกวา 133 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละกลุม 

ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  133 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้    
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 97 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาแกน  9 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน  60 หนวยกิต 
 - กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ  12 หนวยกิต 
 - กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต  12 หนวยกิต 

 - กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร  27 หนวยกิต 

 - กลุมโครงสรางพืน้ฐานของระบบ  6 หนวยกิต 

 - กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  3 หนวยกิต 
 2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก  21 หนวยกิต 
 2.4 กลุมวิชาฝกปฏิบัติการและฝกประสบการณวชิาชีพ  7 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน    
รายวิชาในหมวดตาง ๆ      
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                          จํานวนไมนอยกวา 97 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาแกน                                                   จํานวน 9 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SMS109 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต  3(3-0-6) 
SDS107 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานคณิตศาสตร  3(2-2-5) 
SDS207 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟตแวร   3(2-2-5) 

 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน                                              จํานวน 60 หนวยกิต 
 - กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ จํานวน 12 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS102 การใชซอฟตแวรพื้นฐานในองคกร  3(0-6-3) 
SDS103 ทักษะการสื่อสารสําหรับนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟตแวร  3(3-0-6) 
SDS201 จรรยาบรรณวิชาชีพนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟตแวร  3(3-0-6) 
SDS205 วิศวกรรมกระบวนการทางซอฟตแวร  3(0-6-3) 

 - กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต                        จํานวน 12 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS302 การประยุกตใชนวตักรรมดิจิทัล  3(0-6-3) 
SDS303 นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยดิจิทัล  3(0-6-3) 
SDS307 สัมมนานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟตแวร  3(0-6-3) 
SDS401 โครงงานพิเศษนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟตแวร  3(0-6-3) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 - กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  จํานวน 27 หนวยกิต 

SDS101 วิทยาการซอฟตแวร  3(3-0-6) 
SDS104 วิศวกรรมความตองการของระบบ  3(0-6-3) 
SDS106 สถาปตยกรรมซอฟตแวรสําหรับนวัตกรรมดิจิทัล  3(3-0-6) 
SDS202 การวิเคราะหและสรางแบบจาํลองทางซอฟตแวร  3(3-0-6) 
SDS206 หลักการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟตแวร   3(3-0-6) 
SDS208 พื้นฐานการสรางนวัตกรรมดิจิทลัดวยภาษาคอมพิวเตอร  3(0-6-3) 
SDS209 การทดสอบนวตักรรมดิจิทัลและซอฟตแวร  3(0-6-3) 
SDS301 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล  3(0-6-3) 
SDS306 การประกันคุณภาพและมาตรฐานของนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟตแวร  3(3-0-6) 

 - กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ                    จํานวน 6 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS105 ระบบฐานขอมูลเชิงประยุกต  3(0-6-3) 
SDS204 นวัตกรรมขอมูลดิจิทัล  3(2-2-5) 

 - กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 3 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS309 นวัตกรรมเครือขายดิจิตัลและการติดตอสื่อสาร  3(0-6-3) 

 2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก จํานวน 21 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS203 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลดวยแนวคิดเชิงวัตถุ   3(0-6-3) 
SDS210 หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตนสําหรับผูประกอบการนวัตกรรมดิจิทัลและ

วิศวกรรมซอฟตแวร 
 

3(3-0-6) 

SDS211 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการตลาดในโลกไซเบอร  3(0-6-3) 
SDS212 นวัตกรรมเกมดิจิทัล  3(0-6-3) 

SDS305 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลแบบอาไจล  3(0-6-3) 
SDS308 หลักกลยุทธการใชนวัตกรรมดิจทิัล  3(3-0-6) 
SDS310 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงกลุม  3(0-6-3) 
SDS311 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยแีบบบูรณาการ  3(0-6-3) 
SDS312 เทคโนโลยโีอเพนซอรส  3(2-2-5) 
SDS313 ฝกปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัล  3(0-6-3) 
SDS314 หลักการอภิบาลอินเทอรเน็ตเบื้องตน  3(3-0-6) 
SDS402 การพัฒนาระบบซอฟตแวรแบบกระจายการประมวลผลแบบกลุมเมฆ  3(0-6-3) 
SDS403 การพัฒนานวัติกรรมดิจิทัลสําหรับอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง  3(0-6-3) 

 2.4 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ          จํานวน  7 หนวยกิต 
 2.4.1 กลุมวิชาฝกปฏิบัติการและฝกประสบการณวชิาชีพ   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS405 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิานวัตกรรมดิจิทลัและวิศวกรรมซอฟตแวร  1(45) 
SDS406 สหกิจศึกษาสาขาวชิานวัตกรรมดิจิทลัและวิศวกรรมซอฟตแวร  6(640) 
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 2.4.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS407 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสาขาวิชานวตักรรมดิจิทลัและวิศวกรรม

ซอฟตแวร 
2(90) 

SDS408 ฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวชิานวัตกรรมดิจิทลัและวิศวกรรมซอฟตแวร 5(540) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน
เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถ
ยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 และศึกษารายวิชาไมนอยกวา 
90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตาง ๆ ดังนี ้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต *** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม      ปริญญาตรี  4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology  
                                                                                             
จุดประสงคเฉพาะ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก และความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูในศาสตรสิ่งแวดลอมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวางและเปน
ระบบ และสามารถนําไปปรับใชในการประกอบวิชาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาโดยใชความรู
ในศาสตรสิ่งแวดลอม 
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการสื่อสารและสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได
อยางเหมาะสม 
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดในทุกระดับอยางเหมาะสม 
 6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถดานการวิจัย มีพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1. สําเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทาที่เรียนสายวิทย-คณิต หรือเรียนทาง
วิทยาศาสตร 

2. ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภจังหวัดปทุมธานีวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
โครงสรางสาขาวิชา 
  หนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรไมนอยกวา 139 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละกลุม 

ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา    139 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 91 หนวยกิต 

 2.1 วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ไมนอยกวา 41 หนวยกิต 
 (1) กลุมวิชาแกน (พื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร) ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 

 - วิชาคณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 - วิชาเคมีรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 
 - วิชาชีววิทยารวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 
- วิชาฟสิกสรวมบทปฏิบัติการ  ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

 (2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 - วิชาเคมีวิเคราะหรวมบทปฏิบตัิการ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
 - วิชาเคมีอินทรียรวมบทปฏิบัตกิาร ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
 - วิชาชีวเคมีรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
 - วิชาสถิต ิ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
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 2.2 วิชาเฉพาะดานบงัคับ ไมนอยกวา 38 หนวยกิต 
 (1) กลุมวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 (2) กลุมวิชาเทคโนโลยีสิง่แวดลอม ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 - วิชาดานมลพิษสิง่แวดลอมและการควบคุม   ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 - วิชาดานเทคโนโลย ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 (3) กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 (4) กลุมวิชาการวิจัยและจริยธรรม ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 
 2.3 วิชาเลือกเฉพาะดาน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
4. หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
    
การจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาในหมวดตางๆ    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 91 หนวยกิต 

 2.1 วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  41 หนวยกิต 
 (1) กลุมวิชาแกน (พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร) 26 หนวยกิต 

 - วิชาคณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1  3(3-0-6) 
SMS102 คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ  3(3-0-6) 

 - วิชาเคมีรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

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 ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

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) 
 - วิชาฟสิกสรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
SPY102 ฟสิกสทั่วไป  3(3-0-6) 
SPY103 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป  1(0-3-2) 
 (2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 - วิชาเคมีวิเคราะหรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCH232 เคมีวิเคราะห  3(3-0-6) 
SCH233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห  1(0-3-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 - วิชาเคมีอินทรียรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
SCH222 เคมีอินทรีย  3(3-0-6) 
SCH223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย  1(0-3-2) 
 - วิชาชีวเคมีรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
SCH252 ชีวเคมี  3(3-0-6) 
SCH253 ปฏิบัติการชวีเคมี  1(0-3-2) 
 - วิชาสถิต ิ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
SET315 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดลอมและสถิต ิ  3(2-2-5) 
 2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ ไมนอยกวา 38 หนวยกิต 
 (1) กลุมวิชาพ้ืนฐานทางสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต 
SET101 พื้นฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
SET102 เทคโนโลยสีิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
 (2) กลุมวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม   ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 - วิชาดานมลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม ไมนอยกวา 9  หนวยกิต 

SET201 ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และการควบคุม  3(2-2-5) 
SET202 มลพิษทางน้าํและการควบคุม  3(2-2-5) 
SET203 มลพิษทางอากาศและการควบคุม  3(2-2-5) 
 - วิชาดานเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
SET302 เทคโนโลยสีีเขียว  3(2-2-5) 
SET303 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและมาตรฐานสากล  3(2-2-5) 
 (3) กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
SET307 การจัดการสิ่งแวดลอมตามศาสตรพระราชา  3(2-2-5) 
SET212 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
SET213 นโยบายและกฎหมายเก่ียวกับสิง่แวดลอม  3(3-0-6) 
SET401 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
 (4) กลุมวิชาการวิจัยและจริยธรรม ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

SET314 สัมมนาและการสื่อสารทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม  1(0-2-1) 

SET404 จริยธรรมสิ่งแวดลอม  1(0-2-1) 
SET405 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม  3(0-6-3) 

 2.3 วิชาเลือกเฉพาะดาน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ทั้ง 3 กลุมวิชาดังตอไปนี้ โดยมจีํานวนหนวย   
กิตรวมไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  

 (1) กลุมวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ดานมลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SET204 มลพิษเสียงและการควบคุม  3(2-2-5) 
SET205 การเก็บตัวอยางและวิเคราะหมลพิษสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
SET206 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  3(2-2-5) 
SET207 มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม   3(2-2-5) 
SET208 มลพิษทางดินและการจัดการ  3(2-2-5) 



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี | 279 

 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SET209 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
SET210 สารมลพิษทางน้ําและการวิเคราะห  3(2-2-5) 
SES211 มลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน  3(2-2-5) 
SET301 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 

 (2) กลุมวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมดานเทคโนโลยี   
SET304 เทคโนโลยีการควบคุมมลพษิสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
SET305 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
SET306 เทคโนโลยบีําบัดน้ําเสีย  3(2-2-5) 
 (3) กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม   
SET214 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจดัการ  3(2-2-5) 
SET215 การพัฒนาสิ่งแวดลอมและนิเวศชานเมืองอยางยั่งยืน  3(2-2-5) 
SET216 ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  3(2-2-5) 
SET217 ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
SET218 ทรัพยากรปาไม  3(2-2-5) 
SET308 สิ่งแวดลอมกับการพฒันาอยางยั่งยืน  3(2-2-5) 
SET309 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอม  3(2-2-5) 
SET310 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
SET219 การตั้งถ่ินฐานของมนุษย  3(3-0-6) 
SET220 หลักการจัดการลุมน้ํา  3(2-2-5) 
SET221 สิ่งแวดลอมและทรัพยากรทองถ่ินศึกษา  3(2-2-5) 
SET222 การวางแผนการใชประโยชนที่ดนิ  3(2-2-5) 
SET311 การอนุรักษและจัดการพลังงาน  3(2-2-5) 

SET312 การวางผังเมืองและผังภาค  3(2-2-5) 
SET313 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
SET402 แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
SET403 การมีสวนรวมและจัดการความขัดแยงทางสิง่แวดลอม  3(2-2-5) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่
กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 (4) กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 
 ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึง่ จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 (1) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SET316 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 1(45) 
SET406 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 5(450) 

 (2) กลุมวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SET317 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 1(45) 
SET407 สหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอม  6(640) 
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***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา 
สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวย
หมวดวิชาตางๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 3  หนวยกิต *** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครือ่งดืม่เพ่ือสุขภาพ     ปริญญาตรี  4 ป 
(หลักสตูรใหม พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Science Program in Food and Beverage Innovation for 
Health 
                                                                                             
จุดประสงคเฉพาะ 
เพื่อผลิตบัณฑิตให 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพในงานอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 
 2. มีความรูและความเขาใจดานอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 
 3. มีทักษะและสามารถพัฒนานวัตกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 
 4. มีความเปนผูนํา บุคลิกภาพดี มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 5. มีทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีในปฏิบัติงานดานอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 2. ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจังหวัดปทุมธานี วาดวย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
โครงสรางสาขาวิชา 

  หนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรไมนอยกวา 141 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละกลุม 
ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา    141 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา  105 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ  57 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก  18 หนวยกิต 

 2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการ  30 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน    

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา 105 หนวยกิต 

  2.1 กลุมวิชาเน้ือหา  จํานวนไมนอยกวา 75 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ  บังคับเรียนไมนอยกวา 57 หนวยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SMS117 สถิติพื้นฐาน  3(2-2-5) 
SBT108 ชีววิทยาเชิงอาหารและเคร่ืองดื่ม  3(2-2-5) 
SFB101 สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร  3(2-2-5) 
SFB102 วิทยาศาสตรการอาหารและเคร่ืองดื่ม  3(2-2-5) 
SFB103 โภชนาการมนุษย  3(2-2-5) 
SFB104 โกโก กาแฟ และชา  3(2-2-5) 
SFB105 เคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  3(2-2-5) 
SFB108 การดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ  3(2-2-5) 
SFB111 การทดสอบทางประสาทสัมผสัและการควบคุมคุณภาพ  3(2-2-5) 
SFB112 การจัดการสิ่งแวดลอมในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  3(2-2-5) 
SFB114 การบริหารธุรกิจทางดานอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม  3(2-2-5) 
SFB118 วิทยาศาสตรและศิลปะของสีในอาหาร  3(2-2-5) 
SFB209 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 1  3(0-6-3) 
SFB210 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 2  3(0-6-3) 
SHE109 หลักการประกอบอาหารและเคร่ืองดื่ม  3(2-2-5) 
SHE207 อาหารและบริการ  3(2-2-5) 
SHE327 หลักการผลิตเบเกอรีเพื่อสุขภาพ  3(2-2-5) 
SHE328 การผลิตเบเกอรีเพื่อการคา  3(2-2-5) 
SHE329 อาหารนานาชาตเิพื่อสุขภาพ    3(2-2-5) 

 2.1.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
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 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลติเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  3(2-2-5) 
SFB109 ค็อกเทลและม็อกเทล  3(2-2-5) 
SFB110 อาหารไทยเชิงวฒันธรรม  3(2-2-5) 
SFB113 นวัตกรรมอาหารฟงกชั่นและเคร่ืองดื่ม  3(2-2-5) 
SFB115 อาหารกับสมุนไพรไทย  3(2-2-5) 
SFB116 อาหารและเคร่ืองดื่มตามธาตุเจาเรือน  3(2-2-5) 
SFB117 อาหารกับสุขภาพและโรคภัย  3(2-2-5) 
SHE205 การแกะสลักผักและผลไม  3(2-2-5) 
SHE306 การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปอาหาร  3(2-2-5) 
SHE317 ศิลปะการออกแบบและการตกแตงอาหาร  3(2-2-5) 
SND303 การประเมินภาวะโภชนาการ  3(2-2-5) 
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 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการ   30 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาการเรียนรูภาคปฏิบัต ิ    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SFB201 การเรียนรูภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 1  3(0-6-3) 
SFB202 การเรียนรูภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 2  3(0-6-3) 
SFB203 การเรียนรูภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 3  4(0-8-4) 
SFB204 การเรียนรูภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 4  4(0-8-4) 
SFB205 การเรียนรูภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 5  4(0-8-4) 
SFB206 การเรียนรูภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 6  4(0-8-4) 
SFB207 การเรียนรูภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 7  4(0-8-4) 
SFB208 การเรียนรูภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 8  4(0-8-4) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา        6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถยื่น

ขอสําเร็จการศึกษาในระดบัอนปุริญญาได โดยตองศึกษารายวชิาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตางๆ 

ดังนี ้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30  หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 45  หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6   หนวยกิต *** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร      ปริญญาตรี  4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics) 
                                                                                             
จุดประสงคเฉพาะ 
เพ่ือผลิตบัณฑิตให 

1. มีความสามารถในการบูรณาการองคความรูทางดานอาหาร โภชนาการ และการกําหนดอาหาร เพื่อใช

อาหารบําบัดโรคใหเหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของแตละบุคคล ตลอดจนสามารถจัดบริการอาหารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกตในการงานดาน

โภชนาการและการกําหนดอาหาร 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของนักโภชนาการและนักกําหนดอาหารวิชาชีพ 

 4. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดีทั้งทางรางกายและจิตใจ มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและทองถ่ิน 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร และใหอยูในดุลย

พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

        2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางดานโภชนาการและการกําหนดอาหาร หรือ

เทียบเทา และใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

          3. ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจังหวัดปทุมธานี วาดวย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

โครงสรางสาขาวิชา 
  หนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรไมนอยกวา 130 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละกลุม 

ดังนี้ 

จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา    130 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา  94 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเนื้อหา จํานวนไมนอยกวา 82 หนวยกิต 

 2.1.1 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ บังคับเรียนไมนอยกวา 76 หนวยกิต 
 2.2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก  6 หนวยกิต 

 2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวชิาชีพ/สหกิจศึกษา  12 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน    

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา 94 หนวยกิต 

  2.1 กลุมวิชาเน้ือหา  จํานวนไมนอยกวา 82 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ  บังคับเรียนไมนอยกวา 76 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SMS114 สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6) 
SND106 วัตถุดิบอาหารและการเตรียม 3(2-2-5) 
SND109 การดัดแปลงอาหารไทยและอาหารทองถ่ินเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
SND110 การคํานวณและการวัดในงานโภชนาการ 3(2-2-5) 
SND111 สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร 3(2-2-5) 
SND112 ระบบการจัดบริการอาหาร 3(2-2-5) 
SND113 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารในงานโภชนาการ 3(2-2-5) 
SND114 ศิลปะการจัดตกแตงอาหารและการจัดเลี้ยง 3(2-2-5) 
SND115 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 3(3-0-6) 
SND116 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
SND117 ธุรกิจอาหารและผูประกอบการรายใหม 3(2-2-5) 
SND215 ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย 3(3-0-6) 
SND217 โภชนศาสตรกับวัฏจักรชีวิต 3(2-2-5) 
SND221 พื้นฐานกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางโภชนาการ 3(2-2-5) 
SND222 โภชนคลนิิก 3(2-2-5) 
SND223 โภชนาการเพื่อการปรับรูปราง 3(2-2-5) 
SND224 การใหคําปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 3(2-2-5) 
SND225 โภชนาการชุมชนแบบบูรณาการ 3(2-2-5) 
SND309 โปรแกรมวิเคราะหคุณคาสารอาหารและการประยุกต 2(1-2-3) 
SND310 หลักโภชนาการและการกําหนดอาหาร 3(2-2-5) 
SND311 จริยธรรมและวิชาชีพนักกําหนดอาหาร 2(2-0-4) 
SND312 การประเมินภาวะโภชนาการในมนุษย 3(2-2-5) 
SND313 การพูดและจิตวิทยาทางโภชนาการ 3(2-2-5) 
SND314 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาํหรับงานโภชนคลินิก 3(3-0-6) 
SND315 โภชนบําบัด 4(2-4-6) 
SND316 ระเบียบวิธีวิจัยทางดานโภชนาการและการกําหนดอาหาร 2(1-2-3) 
SND317 สัมมนาทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร 1(0-2-1) 

 2.1.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SND118 การดัดแปลงอาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
SND119 อาหารเลาขานวฒันธรรม 3(3-0-6) 
SND120 อาหารและโภชนาการในกระแสปจจุบนั 3(3-0-6) 
SND226 การพัฒนาสื่อทางโภชนาการ   3(2-2-5) 
SND227 โภชนาการผูสงูอายุและการชะลอวัย 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SND228 โภชนาการสาํหรับการออกกําลังกายและกีฬา 3(3-0-6) 
SND229 โภชนาการหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร และเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 
SND230 นโยบายสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการ 3(3-0-6) 
SND308  หัวขอพิเศษทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร 2(1-2-3) 

  2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
      ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวชิาหนึ่ง จาํนวนไมนอยกวา 

12 หนวยกิต 

 2.2.1 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SND407 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพโภชนาการและการกําหนดอาหาร 2(90) 
SND408 การฝกประสบการณวิชาชีพโภชนาการและการกําหนดอาหาร 1 5(450) 
SND409 การฝกประสบการณวิชาชีพโภชนาการและการกําหนดอาหาร 2 5(450) 

 2.2.2 กลุมวิชาสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SND410 การเตรียมสหกิจศึกษาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 1(45) 
SND411 สหกิจศึกษาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 1 6(640) 
SND412  สหกิจศึกษาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 2 6(640) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา        6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดย
ไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 *** ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถยื่น

ขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตางๆ 

ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา  45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   3  หนวยกิต *** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภยัพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับปริญญาตรี  4 ป 
(หลักสตูรใหม พ.ศ. 2559) 
Bachelor of Science Program in Disaster Management and Public  
Hazard Mitigation 
                                                                                             

จุดประสงคเฉพาะ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู ในการจัดการภัยพิบัติทั้งกอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ และหลังเกิดภัย

พิบัติ 
2. พัฒนาบัณฑิตใหมีทักษะในการปฏิบัติเพื่อการจัดการภัยพิบัติ ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยไดอยาง

เหมาะสม 
3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม 
4. สงเสริมภาวะผูนําและความสามารถของบัณฑิตในการถายทอดความรูดานการจัดการภัยพิบัติกับทองถ่ิน

และประเทศ 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และ 
ศิลป-คํานวณ 

2.  ผานการคัดเลือกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
โครงสรางสาขาวิชา 
  หนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรไมนอยกวา 127 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละกลุม 

ดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                     จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                         จํานวนไมนอยกวา 91 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาเนื้อหา 84 หนวยกิต 

2.1.1 กลุมวิชาบังคับ 72 หนวยกิต 

2.1.2 กลุมวิชาเลือก 12 หนวยกิต 

2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

   

การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                           จํานวนไมนอยกวา 91 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา                                                       จํานวนไมนอยกวา 84 หนวยกิต 

2.1.1 กลุมวิชาบังคับ                                                            บังคับเรียนไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SBT102 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 

SBT103 ปฏิบัติการชวีวิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SBT324 นิเวศวิทยา 3(2-2-5) 

SCH102 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 

SDM101 พื้นฐานภัยพิบัตธิรรมชาต ิ 3(2-2-5) 

SDM102 อุตุนิยมวิทยาพืน้ฐานสาํหรับการจัดการภัยพิบัต ิ 3(2-2-5) 

SDM103 พื้นฐานธรณีพิบัติภัย 3(2-2-5) 
SDM201 การจัดการธรณีพิบัติภัย 3(2-2-5) 
SDM202 ปฐพีวิทยาพื้นฐานสําหรับการจดัการภัยพิบัต ิ 2(2-0-4) 

SDM203 ปฏิบัติการปฐพีวิทยาพื้นฐานสําหรับการจัดการภัยพิบัต ิ 1(0-3-2) 

SDM204 อุทกอุตุนิยมวิทยา เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําในภาวะวิกฤติ 2(2-0-4) 

SDM205 ปฏิบัติการอุทกอุตุนิยมวิทยา เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําในภาวะวิกฤต ิ 1(0-3-2) 

SDM206 ภัยพิบัติจากสารเคม ี 3(2-2-5) 

SDM207 การจัดการภัยพิบัติดวยเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 

SDM301 อุทกธรณวีิทยา 2(2-0-4) 

SDM302 ปฏิบัติการอุทกธรณีวิทยา 1(0-3-2) 

SDM303 การจัดการภาวะอุทกภัยและภาวะภัยแลง 3(3-0-6) 

SDM304 อุบัติการโรคหลังเกิดภัยพิบัต ิ 3(3-0-6) 

SDM305 ภูมิสารสนเทศสาํหรับจัดการภัยพิบัต ิ 2(2-0-4) 

SDM306 ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศสาํหรับจัดการภัยพิบัต ิ 1(0-3-2) 

SDM307 สารสนเทศเพื่อการปองกันภัยพบิัติและบรรเทาสาธารณภัย 2(2-0-4) 

SDM308 ปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อการปองกันภัยพบิัติและบรรเทาสาธารณภัย 1(0-3-2) 

SDM309 ภาษาอังกฤษสาํหรับการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย 3(3-0-6) 

SDM310 สัมมนาทางการจัดการภัยพิบัตแิละบรรเทาสาธารณภัย 1 1(0-2-1) 

SDM311 สัมมนาทางการจัดการภัยพิบัตแิละบรรเทาสาธารณภัย 2 1(0-2-1) 

SDM312 การเขียนโครงการปญหาพิเศษทางการจัดการภัยพิบัตแิละบรรเทาสาธารณภัย 1(0-3-2) 

SDM401 การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย 3(3-0-6) 

SDM402 การเผชิญเหตุการณฉุกเฉินและการจัดการภาวะวิกฤต 2(2-0-4) 

SDM403 ปฏิบัติการการเผชญิเหตุการณฉุกเฉินและการจัดการภาวะวิกฤต 1(0-3-2) 

SDM404 ปญหาพิเศษทางการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย 3(0-6-3) 

SMS103 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

SPY102 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6) 

SPY103 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-3-2) 

 2.1.2 กลุมวิชาเลือก                                               เลือกเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDM313 ธรณีวิศวกรรมเบื้องตนสําหรับการจัดการธรณีพิบัติภัย 2(2-0-4) 

SDM314 ปฏิบัติการธรณีวิศวกรรมเบื้องตน สําหรับการจัดการธรณีพิบัตภัิย 1(0-3-2) 

SDM315 การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม สังคม และสุขภาพ 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDM316 การจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 3(3-0-6) 

SDM317 พลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5) 

SDM318 การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวพระราชดาํริ   3(2-2-5) 

SDM319 อิทธิพลปาไมตอการเกิดอุทกภัยและภัยแลง  3(3-0-6) 

SDM320 การจัดการไฟปาและการควบคุม 3(3-0-6) 

SDM321 การสํารวจระยะไกลสาํหรับการจัดการภัยพิบัต ิ 2(2-0-4) 

SDM322 ปฏิบัติการสาํรวจระยะไกลสาํหรับการจัดการภัยพิบัต ิ 1(0-3-2) 

SDM323 หัวขอพิเศษการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 3(2-2-5) 

SDM405 อุทกวิทยาสําหรับการจัดการภัยพิบัต ิ 3(2-2-5) 

SDM406 ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ 3(2-2-5) 

SDM407 สถิติเพื่อการจัดการภัยพิบัต ิ 3(3-0-6) 

SDM408 แบบจําลองคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการภัยพิบัต ิ 2(2-0-4) 

SDM409 ปฏิบัติการแบบจําลองคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการภัยพิบัต ิ 1(0-3-2) 

SDM410 การจัดการดินถลม 3(3-0-6) 

 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึง่ จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต ดังนี ้

 2.2.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDM411 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 1(45) 

SDM412 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 6(640) 

 2.2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDM413 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสาขาวิชาการจัดการภัยพบิัตแิละบรรเทาสาธารณภัย 2(90) 
SDM414 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย 5(450) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา 
สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชามาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไป
ดวยหมวดวิชาตางๆ ดังนี้ 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา  45 หนวยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  3   หนวยกิต *** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร                                     ปริญญาตร ี4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
Bachelor of Science Program in Agriculture 
                                                                                             

จุดประสงคเฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะดานการเกษตรที่ทันสมัยอยางครบวงจร 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการเปนผูประกอบการดานธุรกิจการเกษตร รวมทั้งปฏิบัติงานใน

หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําความรูและทักษะไปศึกษาและวิจัยในระดับที่สูงข้ึนตอไปได 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพดานการเกษตร และการดํารงตนเปน

พลเมืองดีของสังคม 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. สําเร็จการศึกษาไมต่าํกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสายวิทยาศาสตร 
2. ผานการคัดเลือกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จงัหวัด

ปทุมธาน ี
3. ผานการคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกภายใตโครงการพิเศษตางๆ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร หรือ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
4. ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

โครงสรางสาขาวิชา 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 137 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต  รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 137 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดงันี ้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 101 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเนื้อหา  94 หนวยกิต 

 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ  49 หนวยกิต 

 2.1.2 กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนง  45 หนวยกิต 

 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวชิาชีพ  7 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 101 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา จํานวนไมนอยกวา 94 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ บังคับเรียนไมนอยกวา 49 หนวยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG101 งานชางและเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร  3(2-2-5) 
AAG111 หลักการผลิตพืช  3(2-2-5) 
AAG112 ปฐพีวิทยา  3(2-2-5) 
AAG151 หลักการผลติสัตว  3(2-2-5) 
AAG305 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางการเกษตร    3(2-2-5) 
AAG312 ระบบเกษตรยั่งยนื  3(3-0-6) 
AAG403 สัมมนาทางการเกษตร  1(0-2-1) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร  3(3-0-6) 
MGM212 การเปนผูประกอบการสําหรับธรุกิจเกษตร  3(3-0-6) 
SBT101 ชีววิทยาพื้นฐาน  3(2-2-5) 
SBT201 พันธุศาสตร  3(3-0-6) 
SBT212 จุลชีววิทยาทั่วไป  3(2-2-5) 
SCH102 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
SCH222 เคมีอินทรีย  3(3-0-6) 
SCH223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย  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  กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนง            ไมนอยกวา                45 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาในแขนงวชิาใดวิชาหนึ่งเพียงแขนงวิชาเดยีว   
 ก. แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช บังคับเรียน 33 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG211 หลักการขยายพันธุพชื  3(2-2-5) 
AAG212 สรีรวิทยาการผลิตพืช  3(2-2-5) 
AAG215 พืชไรเศรษฐกิจ  3(2-2-5) 
AAG217 หลักการผลติผัก  3(2-2-5) 
AAG218 ไมดอกไมประดบั  3(2-2-5) 
AAG219 หลักการไมผล  3(2-2-5) 
AAG220 ศัตรูพืชและการปองกันกําจัด  3(2-2-5) 
AAG314 หลักการสงเสริมการเกษตร  3(3-0-6) 
AAG329 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร  3(2-2-5) 
AAG414 เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว  3(2-2-5) 
SBT209 พฤกษศาสตร  3(2-2-5) 
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 เลือกเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG213 อุตุนิยมวิทยาเกษตร  3(3-0-6) 
AAG214 เกษตรอินทรียเบื้องตน  3(3-0-6) 
AAG216 ธัญพืช  3(2-2-5) 
AAG221 แมลงศัตรูพืชและการปองกันกําจัด  3(2-2-5) 
AAG222 โรคพืชและการปองกันกําจัด  3(2-2-5) 
AAG223 หลักการควบคุมวัชพืช   3(2-2-5) 
AAG303 ภาษาอังกฤษสาํหรับวิทยาศาสตรเกษตร  1(1-0-2) 
AAG304 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อการเกษตร   2(1-2-3)  
AAG311 กฎหมายและมาตรฐานสนิคาทางการเกษตร   3(3-0-6) 
AAG313 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมเพื่อการเกษตร  3(2-2-5) 
AAG315 การเกษตรตามแนวพระราชดําริ   3(3-0-6) 
AAG316 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช   3(2-2-5) 
AAG317 เมล็ดพันธุและเทคนิคเก่ียวกับเมล็ดพันธุ   3(2-2-5) 
AAG318 ความอุดมสมบูรณของดินและธาตุอาหารพืช   3(2-2-5) 
AAG319 การจัดการดินและน้ํา   3(2-2-5) 
AAG320 ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ  3(2-2-5) 
AAG321 พืชอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
AAG322 การผลิตผักเพื่อการคาและอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
AAG323 เห็ดและการผลิตเห็ด   3(2-2-5) 
AAG324 การผลิตไมผลเพื่อการคา   3(2-2-5) 
AAG325 การจัดการสถานเพาะชาํ   3(2-2-5) 
AAG326 พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร   3(2-2-5) 
AAG327 การผลิตไมดอกไมประดบัเพื่อการคา   3(2-2-5) 
AAG328 การจัดการสนามหญา                                           3(2-2-5) 
AAG330 การปลูกพืชโดยไมใชดิน   3(2-2-5) 
AAG411 ระบบการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน  3(3-0-6) 
AAG412 การทองเที่ยวเชิงเกษตร  3(2-2-5) 
AAG413 เกษตรธรรมชาติ  3(2-2-5) 
AAG415 การปรับปรุงพนัธุพชื   3(2-2-5) 
AAG416 การผลิตเมล็ดพนัธุพืช  3(2-2-5) 
AAG417 เทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย   3(2-2-5) 
AAG418 การเพาะเลี้ยงกลวยไม   3(2-2-5) 
AAG419 การจัดสวนและตกแตงสถานที่   3(2-2-5) 
AAG420 การจัดการพรรณไมในงานภูมิทศัน                                3(2-2-5) 
AAG421 ไมผลเมืองรอน   3(2-2-5) 
AAG422 ไมผลก่ึงเมืองรอน   3(2-2-5) 
AAG423 ไมผลเมืองหนาว     3(2-2-5) 
AAG424 การบรรจุหีบหอและโลจิสติกส   2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG467 พรรณไมน้ําเศรษฐกิจ  3(2-2-5) 
  ข. แขนงวิชาสัตวศาสตร บังคับเรียน 33 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG251 โภชนศาสตรสัตว   3(2-2-5) 
AAG252 พืชอาหารสัตวและการจดัการแปลงหญา  3(2-2-5) 
AAG253 โรคและการสุขาภิบาลสัตวทั่วไป  3(2-2-5) 
AAG254 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว   3(2-2-5) 
AAG355 การผลิตสัตวปก                                                                              3(2-2-5) 
AAG356 การผลิตสุกร                                                                             3(2-2-5) 
AAG357 การผลิตโคนม                                                                                  3(2-2-5) 
AAG358 การผลิตโคเนื้อและกระบือ                                                          3(2-2-5) 
AAG360 การปรับปรุงพนัธุสัตว                                                                  3(3-0-6) 
AAG461 ปศุสัตวอินทรีย                                                                               3(2-2-5) 
SBT206 สัตววิทยา                                                                                             3(2-2-5) 

 เลือกเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG303 ภาษาอังกฤษสาํหรับวิทยาศาสตรเกษตร   1(1-0-2) 
AAG304 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อการเกษตร   2(1-2-3) 
AAG314 หลักการสงเสริมการเกษตร   3(3-0-6) 
AAG351 การตรวจวิเคราะหอาหารสัตว    3(2-2-5) 
AAG352 สารพิษในอาหารสัตว   3(3-0-6) 
AAG353 โภชนศาสตรสัตวกระเพาะเดี่ยว   3(2-2-5) 
AAG354 โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง   3(2-2-5) 
AAG359 การผลิตแพะและแกะ   3(2-2-5) 
AAG361 โรคสัตวสูคน   2(1-2-3) 
AAG362 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   3(2-2-5) 
AAG411 ระบบการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน  3(3-0-6) 
AAG451 เทคโนโลยชีีวภาพทางการสืบพนัธุ   3(2-2-5) 
AAG452 การจัดการพอแมพันธุสัตวปกและโรงฟก   3(2-2-5) 
AAG453 การจัดการของเสียจากสัตว   3(3-0-6) 
AAG454 เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อ   3(2-2-5) 
AAG455 ผลิตภัณฑเนื้อสัตว  3(1-4-4) 
AAG456 น้ํานมและผลิตภัณฑนม   3(2-2-5) 
AAG457 การจัดการฟารมสัตวปก   3(3-0-6) 
AAG458 การจัดการฟารมสัตวกระเพาะเดี่ยว   3(3-0-6) 
AAG459 การจัดการฟารมสัตวเค้ียวเอ้ือง  3(3-0-6) 
AAG460 การจัดการฟารมและธุรกิจ        3(3-0-6) 
AAG462 อุตสาหกรรมการปศุสัตว    3(3-0-6) 
AAG463 การผลิตสัตวเลีย้งและสัตวทางเลือก  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG464 การเลี้ยงปลาน้าํจืด   3(2-2-5) 
AAG465 การเลี้ยงกุง  3(2-2-5) 
AAG466 การเลี้ยงและเพาะพันธุสัตวน้าํสวยงาม   3(2-2-5) 
 2.2  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ   

 ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดกลุมวชิาหนึ่ง ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
 2.2.1  กลุมวิชาสหกิจศึกษา   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG302 เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาเกษตรศาสตร  1(45) 
AAG402 สหกิจศึกษาวิชาเกษตรศาสตร  6(640) 
 2.2.2  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG301 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพเกษตรศาสตร  2(90) 
AAG401 การฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร  3(320) 
AAG404 ปญหาพิเศษทางการเกษตร  3(0-6-3) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร         ปริญญาตร ี4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
Bachelor of Science  Program in Food Science and Technology 
                                                                                             

จุดประสงคเฉพาะ 
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบตอตนเอง และชุมชนใน
ทองถ่ิน 

2. มีความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเพื่อประกอบอาชีพอิสระ 
องคการภาครัฐและเอกชน 

3. สามารถวิเคราะห สังเคราะหและบูรณาการความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหารอยางมีระบบเพื่อสรางองคความรูใหมหรือตอยอดองคความรูเดิม 

4. มีความรับผิดชอบในงานและบทบาทที่ไดรับมอบหมาย สามารถปรับตัวและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
5. มีความสามารถทางการสื่อสาร การนําเสนอ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคนและวิเคราะห

ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  หรือเทียบเทา  หรืออยูในดุลยพินิจ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

2. ผานการคัดเลือกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วา
ดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
โครงสรางสาขาวิชา 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 138 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต  รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 138 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดงันี ้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2.หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 102 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ  82 หนวยกิต 

  2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก  12 หนวยกิต 

 2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   8 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 102 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา จํานวนไมนอยกวา 94 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ บังคับเรียนไมนอยกวา  82 หนวยกิต 
     



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี | 297 

 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AFS101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน  2(2-0-4) 
AFS211 อาหารและโภชนศาสตร  2(2-0-4) 
AFS231 การแปรรูปอาหาร 1  3(2-3-5) 
AFS241 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร  3(3-0-6) 
AFS251 เคมีอาหาร 1  3(3-0-6) 
AFS312 เคมีอาหาร 2  2(1-3-3) 
AFS313 หลักการวิเคราะหอาหาร  2(2-0-4) 
AFS321 จุลชีววิทยาทางอาหาร  3(3-0-6) 
AFS332 การแปรรูปอาหาร 2  3(2-3-5) 
AFS333 หลักวิศวกรรมอาหาร  3(3-0-6) 
AFS334 ปฏิบัติการหลักวิศวกรรมอาหาร  1(0-3-2) 
AFS335 เทคโนโลยบีรรจุภัณฑอาหาร  3(2-3-5) 
AFS340 การจัดการโรงงานและการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  2(2-0-4)  
AFS345 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผสั  2(1-3-3) 
AFS349 การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรมอาหาร  2(1-3-3) 
AFS392 ภาษาอังกฤษสาํหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  2(2-0-4) 
AFS397 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร  3(2-3-5) 
AFS446 การสุขาภิบาลในอุตสาหกรรมอาหาร  3(2-3-5) 
AFS448 ระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  3(2-3-5) 
AFS455 สัมมนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  1(1-0-2) 
AFS498 วิจัยพัฒนาและสรางนวัตกรรมอาหาร  3(2-3-5) 
SBT101 ชีววิทยาพื้นฐาน   3(2-2-5) 
SBT203 จุลชีววทิยา   3(3-0-6) 
SBT204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา   1(0-3-2) 

SCH101 เคมีพื้นฐาน   3(2-2-5) 
SCH221 เคมีอินทรียพื้นฐาน  3(2-2-5) 
SCH238 หลักการและเทคนิคการใชเคร่ืองมือวิเคราะห  3(2-2-5) 
SCH241 เคมีเชิงฟสิกสพื้นฐาน   3(2-2-5) 
SCH251 ชีวเคมีพื้นฐาน   3(2-2-5) 
SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1  3(3-0-6) 
SMS103 หลักสถิติ    3(3-0-6) 
SPY101 ฟสิกสพื้นฐาน  3(2-2-5) 

 2.1.2 กลุมวิชาเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AFS324 เทคโนโลยีอาหารหมัก  3(2-3-5) 
AFS364 เทคโนโลยผีลิตภัณฑขนมหวาน  3(2-3-5) 
AFS365 เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว  3(2-3-5) 
AFS371 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ  3(2-3-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AFS372 เทคโนโลยผีลิตภัณฑนม  3(2-3-5) 
AFS373 เทคโนโลยผีลิตภัณฑประมง  3(2-3-5) 
AFS374 เทคโนโลยสีัตวปกและผลิตภัณฑ  3(2-3-5) 
AFS381 เทคโนโลยธีัญชาติและผลิตภัณฑ  3(2-3-5) 
AFS382 เทคโนโลยีขนมอบ  3(2-3-5) 
AFS398 การจัดการธุรกิจและการตลาดของอาหาร  3(3-0-6) 
AFS395 เร่ืองเฉพาะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  3(3-0-6) 
AFS416 สารเจือปนในอาหาร  3(2-3-5) 
AFS418 อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ  3(3-0-6) 
AFS461 เทคโนโลยผีักและผลไม  3(2-3-5) 
AFS462 เทคโนโลยีของไขมันและน้ํามนั  3(2-3-5) 
AFS466 เทคโนโลยีของเคร่ืองดื่มไมมีแอลกอฮอล  3(2-3-5) 

 2.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวนไมนอยกวา 8 หนวยกิต 
 2.3.1 กลุมวิชาบังคับ บังคับเรียนไมนอยกวา 1 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AFS351 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 1 
 1(45) 

 2.3.2 กลุมวิชาเลือก   เลือกกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งไมนอยกวา           7 หนวยกิต 
 ก กลุมวิชาสหกิจศึกษา   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AFS352 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  1(45) 
AFS454 สหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  6(640) 

 ข กลุมวิชาฝกประสบการณ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AFS353 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2 1(45) 
AFS453 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(320) 
AFS456 ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(0-9-3) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี โดย
ไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา 
สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาไดโดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวย
หมวดวิชาตางๆดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา  45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา    3 หนวยกิต*** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน                                   ระดับปริญญาตรี  4 ป 
(หลักสตูรใหม พ.ศ. 2559) 
Bachelor of Science Program in Landscape Technology 
                                                                                               

จุดประสงคเฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทัศนคติที่ดี และความซื่อสัตยตอวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ

องคกร สังคม และประเทศชาติ 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศน บนพื้นฐานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพไดอยางเหมาะสม สามารถดําเนินการธุรกิจภูมิทัศนไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถประยุกตความรูในการทํางาน สรางสรรคนวัตกรรม นําความรูมาใชแกปญหา

ของตนเอง และสังคม 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถเปนทั้งผูนํา และผูตามที่ดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานรวมกับผู อ่ืนได 

เปนทรัพยากรบุคคลในการทํางานทางวิชาชีพภูมิทัศนตามความตองการของตลาดแรงงาน 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถวิเคราะหเชิงตัวเลข มีความสามารถดานการสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา 

2. ผานการคัดเลือกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธาน ีวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 128 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 92 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเนื้อหา  85 หนวยกิต 

 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ  70 หนวยกิต 

 2.1.2 กลุมวิชาเลือก                                  15 หนวยกิต 

 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวชิาชีพ  7 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 92 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา  85 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ บังคับเรียนไมนอยกวา 70 หนวยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
ALT101 การผลิตพืชเพื่องานภูมิทัศน        3(2-2-5) 
ALT102 ปฐพีวิทยาเพื่องานภูมิทัศน 3(2-2-5) 
ALT103 ภูมิทัศนเบื้องตน  3(2-2-5) 
ALT104 เรขนิเทศ 3(2-2-5) 
ALT105 หลักการออกแบบเบื้องตน 3(2-2-5) 
ALT106 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสาํหรับงานภูมิทัศน   3(2-2-5) 
ALT107 ทักษะทางชางสาํหรับงานภูมิทศัน 3(2-2-5) 
ALT201 วัสดุตกแตงภูมิทัศน 3(2-2-5) 
ALT202 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน 3(2-2-5) 
ALT203 วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช 3(2-2-5) 
ALT204 การจัดการศัตรูพืชสําหรับงานภูมิทัศน 3(2-2-5) 
ALT205 การดูแลรักษางานภูมิทัศน 3(2-2-5) 
ALT211 ไมดอกไมประดบัสาํหรับงานภูมทิัศน 3(2-2-5) 
ALT212 การจัดการเรือนเพาะชํา 3(2-2-5) 
ALT213 การจัดการสนามหญาในงานภูมทิัศน 3(2-2-5) 
ALT301 การประมาณราคางานภูมิทศัน 3(2-2-5) 
ALT302 การจัดภูมิทัศนในอาคาร 3(2-2-5) 
ALT316 ชลประทานเพื่องานภูมิทัศน 3(2-2-5) 
ALT336 ภาษาอังกฤษสาํหรับเทคโนโลยภูีมิทัศน 2(2-0-4) 
ALT401 สัมมนาทางเทคโนโลยีภูมิทัศน 2(1-2-3) 
ALT404 โครงงานทางเทคโนโลยีภูมิทัศน 3(0-6-3) 
SBT101 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5) 
SCH101 เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
SMS103 หลักสถิติ 3(3-0-6) 
 2.1.2 กลุมวิชาเลือก บังคับเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
ALT206 การจัดตกแตงสถานที่ดวยพรรณไม 3(2-2-5) 
ALT207 ไมยืนตนในงานภูมิทัศน 3(2-2-5) 
ALT208 ไมดัดและไมแคระ 3(2-2-5) 
ALT209 พืชสมุนไพรในงานภูมิทัศน 3(2-2-5) 
ALT210 พรรณไมน้ําในงานภูมิทัศน 3(2-2-5) 
ALT214 การจัดสวนเบื้องตน 3(2-2-5) 
ALT215 การขยายพันธุพชืสาํหรับภูมิทัศน 3(2-2-5) 
ALT216 การเลี้ยงกลวยไมเพื่องานภูมิทัศน 3(2-2-5) 
ALT303 การสํารวจภูมิทัศน 3(2-2-5) 
ALT304 องคประกอบ และหลักการออกแบบภูมิทัศน 3(2-2-5) 
ALT306 การเขียนแบบภูมิทัศน   3(2-2-5) 
ALT307 การเขียนแบบโครงสรางภูมทิัศน 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ALT308 เทคนิคการกอสรางงานภูมิทัศน 3(2-2-5) 
ALT309 การวางผังโครงการ 3(2-2-5) 
ALT310 การกอสรางงานภูมทิัศนพืน้ที่สาธารณะ 3(2-2-5) 
ALT311 การวางแผน และการออกแบบพื้นที่นนัทนาการ 3(2-2-5) 
ALT312 การออกแบบภูมิทัศนชุมชน 3(2-2-5) 
ALT313 การวางแผน และการออกแบบสวนสาธารณะ 3(2-2-5) 
ALT315 การออกแบบสวนน้าํ 3(2-2-5) 
ALT317 การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ 3(2-2-5) 
ALT318 การอนุรักษสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
ALT319 นวัตกรรมทางภูมิทัศน 3(2-2-5) 
ALT320 แนวคิด และการนําเสนอผลงานการออกแบบทางภูมิทัศน 3(2-2-5) 
ALT321 กฎหมายที่เก่ียวเนื่องกับงานภูมทิัศน 3(2-2-5) 
ALT322 การจัดการภูมิทัศนในเคหะสถาน 3(2-2-5) 
ALT323 การจัดการสนามกีฬา 3(2-2-5) 
ALT325 ภูมิทัศนเมือง 3(2-2-5) 
ALT327 ภูมิทัศนวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
ALT332 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรสําหรับงานภูมิทัศน 3(2-2-5) 
ALT333 การควบคุมงานภูมิทัศน 3(2-2-5) 
ALT334 การบริหารงานกอสรางภูมิทัศน 3(2-2-5) 
ALT335 การบริหารธุรกิจภูมิทัศน  3(2-2-5) 
ALT405 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีภูมิทศัน   3(0-6-3) 
 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ   
 ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดกลุมวชิาหนึ่ง ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมสหกิจศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
ALT406 เตรียมฝกสหกิจศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีภูมิทัศน 1(45) 
ALT407 ฝกสหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน 6(640) 
 2.2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ      
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
ALT402 เตรียมฝกประสบการณวชิาชีพทางเทคโนโลยีภูมทิัศน        2(90) 
ALT403 ฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีภูมิทัศน     5(450) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดย
ไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(Faculty of Industrial Technology) 

 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

       หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบัณฑิต 

       หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเน่ือง) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต   ปริญญาตรี 4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Engineering Program in Mechatronics and         
Robotics Engineering 
                                                                                               
จุดประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในการออกแบบ สราง และควบคุมเคร่ืองจักร อุปกรณ และ
กระบวนการผลิตที่ทันสมัย 

2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานและทักษะในดานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต เพียงพอที่จะ
ศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนาในระดับที่สูงข้ึนไป 

3. ปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม และมีจิตสํานึก  ในการใฝเรียนรู 
สามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา  

2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเทา 
           3. ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 145 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต  รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 145 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดงันี ้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 109 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  38 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  13 หนวยกิต 
 2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  15 หนวยกิต 
 2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  10 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต  71 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม  51 หนวยกิต 
 2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม  13 หนวยกิต 
 2.2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา  7 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา 109 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  จํานวนไมนอยกวา    38 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 

        อุตสาหกรรม 
บังคับเรียนไมนอยกวา       13 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TEC101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1(0-3-2) 
TEC102 เขียนแบบอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TEC103 โปรแกรมคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TEC204 วัสดุอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TEC305 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

 2.1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและ 
        วิทยาศาสตร 

บังคับเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCH102 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
SMS115  คณิตศาสตรวิศวกรรม  3(3-0-6) 
SPY104 ฟสิกส 1  3(3-0-6) 
SPY105 ปฏิบัติการฟสิกส 1  1(0-3-2) 
SPY106 ฟสิกส 2  3(3-0-6) 
SPY107 ปฏิบัติการฟสิกส 2  1(0-3-2) 

 2.1.3 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม บังคับเรียนไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TEG203 กลศาสตรวิศวกรรม  3(3-0-6) 
TEG204 ไฟฟาพืน้ฐาน  3(3-0-6) 
TEG205 ปฏิบัติไฟฟาพืน้ฐาน  1(0-3-2) 
TEG306 เทอรโมไดนามิกส  3(3-0-6) 

 
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 
     และหุนยนต 

จํานวนไมนอยกวา 71 หนวยกิต 

  2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม                 บังคับเรียนไมนอยกวา 51 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TRE101 หุนยนตเบื้องตน  3(2-2-5) 
TRE102 พลวัตระบบและแบบจาํลอง  3(3-0-6) 
TRE201 ทฤษฎีวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 
TRE202 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  1(0-3-2) 
TRE203 การออกแบบดิจิตอลลอจิก  3(3-0-6) 
TRE204 ปฏิบัติการดิจิตอลลอจิก  1(0-3-2) 
TRE205 เคร่ืองมือวัด และการวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 
TRE206 คิเนเมติกสและไดนามิกสของหุนยนต  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TRE301 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ  3(3-0-6) 
TRE302 ปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมตัิ  1(0-3-2) 
TRE303 ไมโครโปรเซสเซอรและการอินเตอรเฟส  3(3-0-6) 
TRE304 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอรและการอินเตอรเฟส  1(0-3-2) 
TRE305 ระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส  3(2-2-5) 
TRE306 เซนเซอรและแอคทูเอเตอร  3(3-0-6) 
TRE307 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร  3(3-0-6) 
TRE308 ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร  1(0-3-2) 
TRE309 หุนยนตอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักรอัตโนมัติ  3(2-2-5) 
TRE310 การจัดการและอนุรักษพลังงาน  3(3-0-6) 
TRE311 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานระบบควบคุมอัตโนมัต ิ  3(3-0-6) 
TRE312 โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 1  1(0-3-2) 
TRE405 โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 2  3(0-6-3) 

  2.2.2 กลุมวิชาเลือกวิศวกรรม                        บังคับเรียนไมนอยกวา 13 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TRE313 เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลไฟฟา  3(3-0-6) 
TRE314 อิเล็กทรอนิกสกําลังและการขับเคลื่อนดวยไฟฟา                       3(2-2-5) 
TRE315 การประมวลผลภาพและแมชชนีวิชัน่  3(2-2-5) 
TRE316 การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัต ิ     3(2-2-5) 
TRE317 หุนยนตเคลื่อนที่อัตโนมัต ิ       3(3-0-6) 
TRE318 อินเทอรเน็ตในงานเมคคาทรอนกิส   3(2-2-5) 
TRE319 การเขียนแบบวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนตดวยคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
TRE320 การวิเคราะหการสั่นสะเทือน  3(3-0-6) 
TRE321 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม  3(2-2-5) 
TRE322 การวิเคราะหและประมวลผลสญัญาณดิจิตอล            3(3-0-6) 
TRE323 การควบคุมเชิงตัวเลขดวยคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
TRE324 ปญหาพิเศษทางดานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต        3(2-2-5) 
TRE401 ระบบควบคุมสมัยใหม                              3(3-0-6) 
TRE402 การเรียนรูเคร่ืองจักรและระบบอัจฉริยะ  3(2-2-5) 
TRE403 การสรางตนแบบอยางรวดเร็วสาํหรับวิศวกร  3(2-2-5) 
TRE404 สัมมนาทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต  1(0-3-2) 

 2.2.3 กลุมวิชาปฏิบัติและการฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึง่                                  จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
 2.2.3.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TRE406 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต  1(45) 
TRE407 สหกิจศึกษาสาขาวชิาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต  6(640) 

 2.2.3.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TRE408 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส และหุนยนต 2(90) 
TRE409 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต  5(450) 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดยไม
ซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี ้

 
***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถยื่นขอ
สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตางๆ ดังนี ้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต *** 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม               ปริญญาตรี 4 ป 
(หลักสตูรใหม พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Engineering Program in Industrial Management 
Engineering 
                                                                                             
จุดประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานการผลิต การจัดการอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในการใฝเรียนรู สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและเรียนรูอยางตอเนื่อง 
5.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสรางสรรคในการนําความรูไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ปวช.) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเทา   
3. ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วา

ดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 142 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละกลุม
วิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต  รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา   142 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดงันี ้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 106 หนวยกิต 
 2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  50 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  13 หนวยกิต 
 2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  21 หนวยกิต 
 2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  16 หนวยกิต 
 2.2  วิชาเฉพาะดานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  56 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม  31 หนวยกิต 
 2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม  18 หนวยกิต 
 2.2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  7 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 106 หนวยกิต 
 2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน จํานวนไมนอยกวา    50 หนวยกิต 
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 2.1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
        อุตสาหกรรม 

บังคับเรียนไมนอยกวา 13 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TEC101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1(0-3-2) 
TEC102 เขียนแบบอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TEC103 โปรแกรมคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TEC204 วัสดุอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TEC305 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 2.1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและ 

        วิทยาศาสตร                                                                                    
บังคับเรียนไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCH102 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
SPY104 ฟสิกส 1  3(3-0-6) 
SPY105 ปฏิบัติการฟสิกส 1  1(0-3-2) 
SPY106 ฟสิกส 2  3(3-0-6) 
SPY107 ปฏิบัติการฟสิกส 2  1(0-3-2) 
TAT101   คณิตศาสตรวิศวกรรม 1   3(3-0-6) 
TAT102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2  3(3-0-6) 
TAT203 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3  3(3-0-6) 
 2.1.3 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม         บังคับเรียนไมนอยกวา   16 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TEG101 กรรมวิธีการผลิต  3(3-0-6) 
TEG202 สถิติวิศวกรรม       3(3-0-6) 
TEG203 กลศาสตรวิศวกรรม  3(3-0-6) 
TEG204 ไฟฟาพืน้ฐาน  3(3-0-6) 
TEG205 ปฏิบัติไฟฟาพืน้ฐาน  1(0-3-2) 
TEG306 เทอรโมไดนามิกส  3(3-0-6) 
 2.2 วิชาเฉพาะดานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม      จํานวนไมนอยกวา      56 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม บังคับเรียนไมนอยกวา 31 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIE101 องคการและการจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIE202 การวางแผนและการควบคุมการผลิต    3(3-0-6) 
TIE203 การวางผังโรงงาน  3(3-0-6) 
TIE304 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม  3(3-0-6) 
TIE305 การศึกษาการทํางาน  3(3-0-6) 
TIE306 การจัดการคุณภาพ  3(3-0-6) 
TIE307 การวิจัยดําเนนิงาน  3(3-0-6) 
TIE308 การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ  3(3-0-6) 
TIE309 การควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIE310 โครงงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 1  1(0-2-1) 
TIE418 โครงงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 2  3(0-6-3) 

 2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม เลือกเรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIE311 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIE312 การบํารุงรักษาทางวิศวกรรม  3(3-0-6) 
TIE313 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางการจัดการอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TIE314 กฎหมายอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIE315 การควบคุมระบบการผลิตดวยคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
TIE316 การออกแบบแผนการทดลองเบือ้งตน  3(3-0-6) 
TIE317 เทคนิคการเพิ่มผลผลิต  3(3-0-6) 
TIE419 วิศวกรรมความปลอดภัย  3(3-0-6) 
TIE420 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3-0-6) 
TIE421 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการอุตสาหกรรม  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 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ   
 ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึง่                  จํานวนไมนอยกวา      7 หนวยกิต 
 2.2.3.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TEC408 การเตรียมฝกสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       1(45) 
TEC409 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  6(640) 

 2.2.3.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIE425 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  2(90) 
TIE426 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  5(450) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดย
ไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา 
สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวย
หมวดวิชาตางๆ ดังนี้ 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต *** 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา                            ปริญญาตร ี4 ป 
(หลักสตูรใหม พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering Technology 
                                                                                             
จุดประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถและมีสมรรถนะในดานการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในการใฝเรียนรู สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและเรียนรูอยางตอเนื่อง 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสรางสรรคในการนําความรูไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (วิทย-คณิต) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเทา ประเภท

วิชาอุตสาหกรรม 
3. เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
4. ผานการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด

ปทุมธาน ี
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 146 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละกลุม
วิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต  รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 146 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดงันี ้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 110 หนวยกิต 
 2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  52 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  13 หนวยกิต 
 2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  21 หนวยกิต 
 2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  18 หนวยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะดานวิศวกรรมโยธา  58 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา  30 หนวยกิต 
 2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา  21 หนวยกิต 
 2.2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพ  7 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา 110 หนวยกิต 
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  2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  จํานวนไมนอยกวา    52 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 

        อุตสาหกรรม 
บังคับเรียนไมนอยกวา 13 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TEC101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      1(0-3-2) 
TEC102 เขียนแบบอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
TEC103 โปรแกรมคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TEC204 วัสดุอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TEC305 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

     2.1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและ 
        วิทยาศาสตร                                                                              

บังคับเรียนไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCH102 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
SMS115 คณิตศาสตรวิศวกรรม  3(3-0-6) 
SPY104 ฟสิกส 1  3(3-0-6) 
SPY105 ปฏิบัติการฟสิกส 1  1(0-3-2) 
SPY106 ฟสิกส 2  3(3-0-6) 
SPY107 ปฏิบัติการฟสิกส 2  1(0-3-2) 
TCI101 พื้นฐานสาํหรับงานวิศวกรรมโยธา  3(3-0-6) 
TCI202 การคํานวณสาํหรับงานวิศวกรรมโยธา  3(3-0-6) 

 2.1.3 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม บังคับเรียนไมนอยกวา   18 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TCI103 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา  3(1-4-4) 
TCI204 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา  3(2-2-5) 
TCI205 การทดสอบวัสด ุ  3(2-2-5) 
TCI206 กําลังวัสด ุ  3(3-0-6) 
TCI207 ชลศาสตรวิศวกรรม  3(2-2-5) 
TCI208 วิศวกรรมสํารวจและเทคโนโลยภูีมิศาสตรสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 2.2 วิชาเฉพาดานวิศวกรรมโยธา 58 หนวยกิต 
                     2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา บังคับเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TCI109 วัสดุกอสรางและปฏิบัติการกอสรางพื้นฐาน  3(2-2-5) 
TCI110 เทคนิคกอสราง  2(1-2-3) 
TCI211 กลศาสตรโครงสราง  3(3-0-6) 
TCI312 การวิเคราะหโครงสราง  3(3-0-6) 
TCI313 วิศวกรรมปฐพีและฐานราก  3(2-2-5) 
TCI314 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  3(2-2-5) 
TCI315 วิศวกรรมการทาง  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TCI316 โครงงานเทคโนโลยวีิศวกรรมโยธา 1  1(0-2-1) 
TCI417 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก  3(2-2-5) 
TCI418 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  3(2-2-5) 
TCI419 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2  3(0-6-3) 

 2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา บังคับเรียนไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TCI220 การใชโปรแกรมชวยเขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา  3(2-2-5) 
TCI221 ศัพทเทคนิคทางวิศวกรรมโยธา  3(3-0-6) 
TCI322 การประมาณราคากอสราง  3(2-2-5) 
TCI323 คอนกรีตเทคโนโลย ี  3(2-2-5) 
TCI324 เทคนิคการบริหารงานกอสรางขนาดใหญ  3(3-0-6) 
TCI325 ความปลอดภัยในงานกอสราง  3(3-0-6) 
TCI326 การออกแบบนั่งรานและแบบหลอ   3(3-0-6) 
TCI327 เทคโนโลยีเคร่ืองจักรและอุปกรณกอสราง   3(3-0-6) 
TCI328 การออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร  3(3-2-5) 
TCI429 การควบคุมงานและการตรวจงานกอสราง  3(2-2-5) 
TCI430 เทคโนโลยีคอนกรีตสาํเร็จรูปและคอนกรีตอัดแรง  3(3-0-6) 

               
2.2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณ 
        วิชาชีพ  

จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง                        
 2.2.3.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TCI329 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา      1(45) 
TCI431 สหกิจศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  6(640) 

 2.2.3.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TCI330 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา       2(90) 
TCI432 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา      5(450) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี โดย
ไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถยื่น
ขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตางๆ 
ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต*** 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล                       ปริญญาตรี 4 ป 
(หลักสตูรใหม พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 

Technology  
                                                                                             
จุดประสงคเฉพาะ 
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560 มีวัตถุ     
ประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และประเทศชาติประกอบวิชาชีพ   
ดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ 
 2. มีความรูความสามารถดานวิชาการ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกตใชความรูไดอยาง
เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
 3. มีความสามารถในการใชความรู ทักษะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตรในการคิด      
วิเคราะห ริเร่ิมสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. มีความสนใจใฝรู สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องใหทันตอความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสถานการณ รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ถือเอาประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้งภาคภูมิใจในทองถ่ิน
สถาบัน และประเทศชาต ิ
 6. มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานและใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 
2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเทา 
3. ผานการคัดเลือกตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 144 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละกลุม
วิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต  รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 144 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดงันี ้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 108 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  22 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาเน้ือหา  79 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม  64 หนวยกิต 
 2.2.2 กลุมวิชาเลือกทาง  15 หนวยกิต 
 2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจ  7 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา 108 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 22 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCH102 เคมีทั่วไป       3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป     1(0-3-2) 
SMS115 คณิตศาสตรวิศวกรรม    3(3-0-6) 
SPY104 ฟสิกส 1  3(3-0-6) 
SPY105 ปฏิบัติการฟสิกส 1  1(0-3-2) 
SPY106 ฟสิกส 2   3(3-0-6) 
SPY107 ปฏิบัติการฟสิกส 2  1(0-3-2) 
TEC101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1(0-3-2) 
TMP101 การคํานวณพืน้ฐานทางวิศวกรรม 1  3(3-0-6) 
TMP202 การคํานวณพืน้ฐานทางวิศวกรรม 2  3(3-0-6) 
 2.2 กลุมวิชาเน้ือหา  จํานวนไมนอยกวา 79 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาบงัคับทางวิศวกรรม 64 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TMP103 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-2-5) 
TMP104 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
TMP105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
TMP106 กลศาสตรวิศวกรรม      3(3-0-6) 
TMP207 กลศาสตรของแข็ง  3(3-0-6) 
TMP208 กลศาสตรของไหล  3(3-0-6) 
TMP209 เทอรโมไดนามิกส  3(3-0-6) 
TMP210 ไฟฟาอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
TMP211 การทําความเย็นและปรับอากาศ    3(3-0-6) 
TMP212 กลศาสตรเคร่ืองจักรกล     3(3-0-6) 
TMP213 เคร่ืองยนตสันดาปภายใน     3(3-0-6) 
TMP214 กรรมวิธีการผลิต      3(3-0-6) 
TMP315 การทดลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1  1(0-3-2) 
TMP316 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส    3(3-0-6) 
TMP317 คอมพิวเตอรชวยออกแบบในงานวิศวกรรมเคร่ืองกล   3(2-2-5) 
TMP318 เตรียมโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล    2(0-4-2) 
TMP319 การทดลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 2  1(0-3-2) 
TMP320 การออกแบบเคร่ืองกล  3(3-0-6) 
TMP321 ตนกําลังโรงจักร      3(3-0-6) 
TMP322 การถายเทความรอน    3(3-0-6) 
TMP423 โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล  3(0-6-3) 
TMP424 การสั่นสะเทือนทางกล  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TMP425 การควบคุมอัตโนมัต ิ  3(3-0-6) 
 2.2.2 กลุมวิชาเลือกทาง  15 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TMP326 วิศวกรรมขนถายวัสด ุ  3(2-2-5) 
TMP327 วิศวกรรมยานยนต  3(2-2-5) 
TMP328 การวัดและเคร่ืองมือวัดในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TMP329 ระเบียบวิธีการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับงานวิศวกรรม  3(2-2-5) 
TMP330 เทคโนโลยกีารควบคุมมลพษิทางเคร่ืองกล       3(2-2-5) 
TMP331 การออกแบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส  3(2-2-5) 
TMP332 พลังงานทดแทน  3(2-2-5) 
TMP333 วิศวกรรมขนถายวัสด ุ2  3(2-2-5) 
TMP334 การอนุรักษพลังงานสาํหรับอุตสาหกรรม          3(2-2-5) 
TMP335 ไฟไนตอิลิเมนตเบื้องตน  3(2-2-5) 
TMP336 เชื้อเพลิงและการเผาไหม  3(2-2-5) 
TMP337 เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานประยุกต  3(2-2-5) 
TMP338 หัวขอเฉพาะดานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล   3(2-2-5) 

 2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ / สหกิจศึกษา จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
                   ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง                       
 2.3.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TMP439 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล  1(45) 
TMP441 สหกิจศึกษาสาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล  6(640) 
 2.3.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TMP440 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล        2(90) 

TMP442 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล     5(450) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี โดย
ไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา 
สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวย
หมวดวิชาตางๆ ดังนี้ 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต*** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม         ปริญญาตร ี4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
Bachelor of  Science Program in Industrial Product Design  
                                                                                             

จุดประสงคเฉพาะ 
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ทักษะและความคิดสรางสรรค ดานการออกแบบผลิตภัณฑ นําไปประกอบ 

อาชีพและศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
  2. เพื่อใหนักศึกษามีการคิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ มีความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. เพื่อใหนักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีความใฝรูในศาสตร มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ มีความ
ตระหนักถึงภูมิปญญาทองถ่ิน และศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
  1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
  2. ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานีวาดวย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
โครงสรางสาขาวิชา 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 137 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา  ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต  รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 137 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดงันี ้    
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 1. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 101 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวนไมนอยกวา 13 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาเน้ือหา                       จํานวนไมนอยกวา 81 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาบงัคับ  54 หนวยกิต 
 2.2.2 กลุมวิชาเลือก  27 หนวยกิต 
 2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ               จํานวนไมนอยกวา        7 หนวยกิต 

 2. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา  101 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวนไมนอยกวา 13 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TEC101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1(0-3-2) 
TEC102 เขียนแบบอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TEC103 โปรแกรมคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TEC204 วัสดุอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TEC305 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

  2.2 กลุมวิชาเน้ือหา  จํานวนไมนอยกวา 81 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาบังคับ บังคับเรียนไมนอยกวา 54 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TID101 ประวัติศาสตรผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TID102 วาดเสนเบื้องตน  3(2-2-5) 
TID103 วาดภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TID104 เทคนิคการนําเสนองานและทาํหุนจําลอง  3(2-2-5) 
TID113 ออกแบบทัศนศิลป  3(2-2-5) 
TID122 การยศาสตรผลติภัณฑอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TID123 เขียนแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TID125 กลศาสตรพื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ  3(3-0-6) 
TID126 วัสดุและการผลิตในการออกแบบผลิตภัณฑ  3(3-0-6) 
TID211 ความคิดสรางสรรคการออกแบบผลิตภัณฑ  3(2-2-5) 
TID231 คอมพิวเตอรออกแบบกราฟก  3(2-2-5) 
TID232 คอมพิวเตอรเขียนแบบ  3(2-2-5) 
TID241 หลักการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
TID251 หลักการออกแบบเฟอรนิเจอร  3(2-2-5) 
TID271 หลักการออกแบบกราฟก  3(2-2-5) 
TID372 การถายภาพเพื่อการออกแบบ  3(2-2-5) 
TID442 การวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TID444 โครงงานผลติภัณฑอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 

  2.2.2 กลุมวิชาเลือก  เลือกเรียนไมนอยกวา 27 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TID225 การทําพิมพสาํหรับผลติภัณฑอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TID226 ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส  3(2-2-5) 
TID227 การข้ึนรูปผลิตภัณฑเซรามิกส 1  3(2-2-5) 
TID228 การข้ึนรูปผลิตภัณฑเซรามิกส 2  3(2-2-5) 
TID272 ออกแบบกราฟกสิ่งพิมพ  3(2-2-5) 
TID273 ออกแบบบรรจุภัณฑ  3(2-2-5) 
TID291 พฤติกรรมผูบริโภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ  3(3-0-6) 
TID292 การจัดการผลิตภัณฑและราคาผลิตภัณฑ  3(3-0-6) 
TID293 การประมาณราคาสาํหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TID294 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TID323 การตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกส  3(2-2-5) 
TID324 รูปลอกเซรามิกสอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TID331 คอมพิวเตอรออกแบบภาพ 3 มิติ  3(2-2-5) 
TID333 คอมพิวเตอรออกแบบสื่อผสม  3(2-2-5) 
TID342 ออกแบบผลิตภัณฑเอกลักษณไทย  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TID343 ออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก  3(2-2-5) 
TID344 สัมมนาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TID361 ออกแบบจัดแสดงสนิคาและนทิรรศการ  3(2-2-5) 
TID362 ออกแบบตกแตงภายในบานพักอาศัย  3(2-2-5) 
TID363 ออกแบบตกแตงภายในรานคา  3(2-2-5) 

 2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ       จํานวนไมนอยกวา        7 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาใดวชิาหนึ่ง    

 2.3.1 กลุมสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TID493 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1(45) 
TID494 สหกิจศึกษาสาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 6(640) 

 2.3.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TID495 การเตรียมฝกประสบการวชิาชพีสาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  2(90) 
TID496 การฝกประสบการวิชาชีพสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  5(450) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ปและจําเปนตองยุติการศึกษา 
สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาตรีได โดยตองมีเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 และตองศึกษารายวิชาไม
นอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตางๆ ดังนี้ 

   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต *** 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           ปริญญาตร ี4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
Bachelor of Technology Program in Industrial Technology 
                                                                                             

จุดประสงคเฉพาะ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความรับผิดชอบตอหนาที่ องคกร ชุมชนและสังคม 
2. ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค นําไปประยุกตใชในการประกอบสัมมาชีพได 
3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทฤษฎีทางปฏิบัติการและทักษะปฏิบัติ สามารถปรับตัวให

ทันกับการเปลี่ยนแปลง ยดึมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและเปนแบบอยางที่ด ี
4. ผลิตบัณฑิตเปนนักเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองประเทศไทย 4.0 

คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเทา   
3. ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วา

ดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(ภาคผนวก ก) 

4. ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
โครงสรางสาขาวิชา 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 134 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละกลุม
วิชา  ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต  รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา   134 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดงันี ้    
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 98 หนวยกิต 

 (โดยตองเรียนวิชาทางปฏิบัติการไมนอยกวา 36 หนวยกิต และวิชาทางทฤษฏีไมนอยกวา 24 หนวยกิต) 
 2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐาน ไมนอยกวา   30 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร    12 หนวยกิต 

 2.1.2 กลุมวิชาพืน้ฐานทางเทคโนโลย ี      18 หนวยกิต 

 2.2 วิชาเฉพาะดาน           จํานวนไมนอยกวา   61 หนวยกิต 

 2.2.1 กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา     57 หนวยกิต 

 2.2.1.1 กลุมความรูดานพื้นฐานเทคโนโลย ี                  บังคับเรียน    12 หนวยกิต 
 2.2.1.2 กลุมความรูดานเทคโนโลยี                เลือกเรียนไมนอยกวา    33 หนวยกิต 

 2.2.1.3 กลุมความรูดานการประกอบการอุตสาหกรรม     บังคับเรียน    12 หนวยกิต 

 2.2.2 กลุมวิชาโครงงาน  4 หนวยกิต 
 2.3 วิชาการฝกประสบการณวชิาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรูรวมการทํางาน            7 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา  98 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน บังคับเรียน 30 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  บังคับเรียน 12 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIT101 การคํานวณทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIT102 พื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIT201 สถิติวิจัยอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TME206 กลศาสตรวิศวกรรม  3(3-0-6) 

 2.1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี บังคับเรียน 18 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIT103 เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร  1(1-0-2) 
TIT104 ปฏิบัติการเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร  2(0-4-2) 
TIT105 การฝกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน  3(0-6-3) 
TIT106 วัสดุเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
TIT107 ปฏิบัติการวัสดุเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TIT108 การพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรมดานเทคโนโลย ี  1(1-0-2) 
TIT109 ปฏิบัติการพฒันาบุคลากรและการฝกอบรมดานเทคโนโลย ี  2(0-4-2) 
TIT202 การจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIT203 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ  3(3-0-6) 
 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 61 หนวยกิต 

 2.2.1 กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 57 หนวยกิต 
 2.2.1.1 กลุมความรูดานพื้นฐานเทคโนโลย ี  บังคับเรียนจาํนวน 12 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIT204 การวิเคราะหตนทุน  3(3-0-6) 
TIT205 การวางแผนและควบคุมการผลติในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIT301 การบริหารคุณภาพ  3(3-0-6) 
TIT302 การบริหารทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

 2.2.1.2 กลุมความรูดานเทคโนโลยี เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวา 33 หนวยกิต 
โดยบังคับเลือกรายวิชาทางปฏิบัติการที่มีหนวยกิต 2(0-4-2) ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TEC305 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIT110 การเขียนแบบอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
TIT111 ปฏิบัติการเขียนแบบอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TIT112 กระบวนการออกแบบดวยคอมพิวเตอร  1(1-0-2) 
TIT113 ปฏิบัติกระบวนการออกแบบดวยคอมพิวเตอร  2(0-4-2) 
TIT115 ปฏิบัติไฟฟาในงานอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TIT116 เทคโนโลยยีานยนตพืน้ฐาน  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIT206 คอมพิวเตอรชวยในการผลิต  1(1-0-2) 
TIT207 ปฏิบัติคอมพิวเตอรชวยในการผลิต  2(0-4-2) 
TIT208 เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลอัตโนมตัิ  1(1-0-2) 
TIT209 ปฏิบัติเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลอัตโนมัต ิ  2(0-4-2) 
TIT210 ระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส  1(1-0-2) 
TIT211 ปฏิบัติระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส  2(0-4-2) 
TIT212 ระบบไมโครโปรเซสเซอร  1(1-0-2) 
TIT213 ปฏิบัติระบบไมโครโปรเซสเซอร  2(0-4-2) 
TIT214 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
TIT215 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TIT216 เคร่ืองกลไฟฟา  1(1-0-2) 
TIT217 ปฏิบัติเคร่ืองกลไฟฟา  2(0-4-2) 
TIT218 การวัดและเคร่ืองมือวัดไฟฟา  1(1-0-2) 
TIT219 ปฏิบัติการวัดและเคร่ืองมือวัดไฟฟา  2(0-4-2) 
TIT220 เคร่ืองมือวัดและมาตรวิทยา  1(1-0-2) 
TIT221 ปฏิบัติเคร่ืองมือวัดและมาตรวิทยา  2(0-4-2) 
TIT222 การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส  1(1-0-2) 
TIT223 ปฏิบัติการเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส  2(0-4-2) 
TIT224 การเขียนแบบไฟฟา  1(1-0-2) 
TIT225 ปฏิบัติการเขียนแบบไฟฟา  2(0-4-2) 
TIT226 การทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
TIT227 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TIT228 เคร่ืองมือกล 1  1(1-0-2) 
TIT229 ปฏิบัติเคร่ืองมือกล 1  2(0-4-2) 
TIT230 เทคโนโลยีการเชื่อมในงานอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
TIT231 ปฏิบัติเทคโนโลยีการเชื่อมในงานอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TIT232 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 
TIT233 การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIT234 พลังงาน  3(3-0-6) 
TIT235 พลังงานและสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
TIT303 ระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัต ิ  1(1-0-2) 
TIT304 ปฏิบัติระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัต ิ  2(0-4-2) 
TIT305 การศึกษางาน  1(1-0-2) 
TIT306 ปฏิบัติศึกษางาน  2(0-4-2) 
TIT307 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟาอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
TIT308 ปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟาอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TIT309 มอเตอรไฟฟาและการควบคุม  1(1-0-2) 
TIT310 ปฏิบัติมอเตอรไฟฟาและการควบคุม  2(0-4-2) 
TIT311 การวัดและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIT312 ปฏิบัติการวัดและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TIT313 วงจรดิจทิัล  1(1-0-2) 
TIT314 ปฏิบัติวงจรดิจทิัล  2(0-4-2) 
TIT315 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ  1(1-0-2) 
TIT316 ปฏิบัติระบบควบคุมอัตโนมัต ิ  2(0-4-2) 
TIT317 โลหะวิทยาและกระบวนการทางความรอน  1(1-0-2) 
TIT318 ปฏิบัติโลหะวิทยาและกระบวนการทางความรอน  2(0-4-2) 
TIT319 ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
TIT320 ปฏิบัติระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TIT321 เคร่ืองมือกล 2  1(1-0-2) 
TIT322 ปฏิบัติเคร่ืองมือกล 2  2(0-4-2) 
TIT323 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  1(1-0-2) 
TIT324 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  2(0-4-2) 
TIT325 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร  1(1-0-2) 
TIT326 ปฏิบัติระบบไมโครคอนโทรลเลอร  2(0-4-2) 
TIT327 เทคโนโลยีเคร่ืองมือและแมพิมพ  1(1-0-2) 
TIT328 ปฏิบัติเทคโนโลยีเคร่ืองมือและแมพิมพ  2(0-4-2) 
TIT329 ระบบโลจิสติกสในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIT330 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIT331 การวิจัยดําเนนิงานสาํหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIT332 การจัดการการซอมบํารุงในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIT333 ชิ้นสวนและการทํางานเคร่ืองจักรกล  3(3-0-6) 
TIT334 การออกแบบเคร่ืองกล  3(3-0-6) 
TIT335 การสั่นสะเทือน  3(3-0-6) 
TIT336 การติดตั้ง การบาํรุงรักษาและซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล  3(3-0-6) 
TIT337 การหลอลื่น  3(3-0-6) 
TIT338 เทคโนโลยพีลังงานทดแทน  3(3-0-6) 
TIT339 การยศาสตรในงานอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
TIT340 ปฏิบัติการยศาสตรในงานอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TIT401 การออกแบบและสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี  1(1-0-2) 
TIT402 ปฏิบัติการออกแบบและสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี  2(0-4-2) 
TIT403 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการผลิต  1(1-0-2) 
TIT404 ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการผลิต  2(0-4-2) 
TIT405 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
TIT406 ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TIT407 วงจรอิเล็กทรอนิกสชั้นสูง  1(1-0-2) 
TIT408 ปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกสชัน้สูง  2(0-4-2) 
TIT409 พีแอลซี  1(1-0-2) 
TIT410 ปฏิบัติพีแอลซ ี  2(0-4-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIT411 การสงจายกําลังไฟฟา  3(3-0-6) 
TIT412 การจัดการการผลิตสมยัใหม  3(3-0-6) 
TME205 กลศาสตรของไหล  3(3-0-6) 
TME207 กลศาสตรของแข็ง  3(3-0-6) 
TME318 พลศาสตรวิศวกรรม  3(3-0-6) 
TME329 เทคโนโลยยีานยนตสมัยใหม  3(3-0-6) 
TME443 การถายเทความรอน  3(3-0-6) 
TMP209 เทอรโมไดนามิกส      3(3-0-6) 
TMP210 ไฟฟาอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TMP214 กรรมวิธีการผลิต  3(3-0-6) 
TPE315 การควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6) 
TPE329 กลยุทธในการบริหารงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TPE331 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร  3(3-0-6) 
TPE345 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

  2.2.1.3 กลุมความรูดานการประกอบการอุตสาหกรรม   บังคับเรียนจํานวน       12 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIT341 การบริหารองคกรในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
TIT342 การจัดการโครงการในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
TIT343 การบริหารการเงินและบัญชใีนงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
TIT344 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3(3-0-6) 
 2.2.2 กลุมวิชาโครงงาน  4 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIT345 เตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 
TIT346 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   3(0-6-3) 

 2.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ/วิชาบูรณาการ  7 หนวยกิต 
การเรียนรูรวมการทํางาน  ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง จาํนวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต  

 2.3.1 กลุมวิชาการฝกสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIT413 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1(45) 
TIT414 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  6(640) 

 2.3.2 กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIT415 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2(90) 
TIT416 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5(450) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ปและจําเปนตองยุติการศึกษา 
สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาตรีได โดยตองมีเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 และตองศึกษารายวิชาไม
นอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตางๆ ดังนี้ 

   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต *** 
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม   ระดับปริญญาตร ี(ตอเน่ือง)  
(หลักสตูรใหม พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Industrial  Technology Program in Industrial Electrical  
Technology (Continuing Program) 
                                                                                               

จุดประสงคเฉพาะ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมและชุมชน 
2.  ผลิตบัณฑิตใหมีความคิดริเร่ิมในเชิงสรางสรรค สามารถนําความรูมาประยุกตใชในการประกอบอาชีพได 
3.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถและสมรรถนะดานการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 

ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและภาคเอกชน 
4.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรูดานวิชาการ ทฤษฎีวิชาชีพและทักษะปฏิบัติ สามารถปรับตัวใหทันกับการ

เปลี่ยนแปลง ยึดมั่นใน จรรยาบรรณวิชาชีพและเปนแบบอยางที่ด ี
5.  ผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในการใฝเรียนรู สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและเรียนรูอยางตอเนื่อง 
6.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานการวิจัยและมีศักยภาพในการศึกษาข้ันสูงตอไป 

คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา    

(3 ป) หรือเทียบเทา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาไฟฟา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชาแมคคาทรอ
นิกสและหุนยนตรวมถึงสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ  

2. เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
โครงสรางสาขาวิชา 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรไมนอยกวา 74 หนวยกิต โดยมีสดัสวนหนวยกิตแตละหมวดวชิาและแตละกลุม
วิชา ดังนี ้
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา  74 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                               จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                  จํานวนไมนอยกวา    50 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา    43 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ      35 หนวยกิต 
  2.1.2 กลุมวิชาเลือก      8 หนวยกิต 

 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ      7 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                               จํานวนไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
   
การจัดการเรียนการสอน   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                           จํานวนไมนอยกวา    18 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาวิชาเฉพาะ                                             จํานวนไมนอยกวา     50 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา     43 หนวยกิต 
  2.1.1 กลุมวิชาบังคับ                                 บังคับเรียนไมนอยกวา     35 หนวยกิต 



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี | 326 

 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TET301 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา  3(3-0-6) 
TET302 การวิเคราะหวงจรไฟฟา  3(2-2-5) 
TET303 เคร่ืองจักรกลไฟฟา  3(3-0-6) 
TET304 ทดลองเคร่ืองจักรกลไฟฟา  2(0-4-2) 
TET305 เทคโนโลยไีมโครคอนโทลเลอรและการประยุกตใชงาน  3(3-0-6) 
TET306 ทดลองเทคโนโลยไีมโครคอนโทลเลอรและการประยุกตใชงาน  2(0-4-2) 
TET307 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟา  3(3-0-6) 
TET308 อิเล็กทรอนิกสกําลัง  3(3-0-6) 
TET309 ทดลองอิเล็กทรอนิกสกําลัง  2(0-4-2) 
TET310 การอนุรักษและจัดการพลังงานไฟฟา  3(3-0-6) 
TET311 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได  3(3-0-6) 
TET312 ปฏิบัติการควบคุมเชงิตรรกแบบโปรแกรมได  2(0-4-2) 
TET425 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  3(0-6-3) 

 2.1.2 กลุมวิชาเลือก                                   เลือกเรียนไมนอยกวา     8 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TET313 มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
TET314 วิศวกรรมการสองสวาง  3(2-2-5) 
TET315 การปองกันระบบไฟฟากําลัง  3(2-2-5) 
TET316 นิวแมติกสและไฮดรอลิกสในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TET317 ปฏิบัตินวิแมติกสและไฮดรอลิกสในงานอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TET318 การสื่อสารและเครือขาย    3(2-2-5) 
TET319 ระบบการควบคุมปอนกลบั  3(2-2-5) 
TET320 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง  3(3-0-6) 
TET421 เทคโนโลยีซอมบํารุงทางไฟฟาอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TET422 การจัดการและควบคุมคุณภาพกําลังไฟฟา  3(3-0-6) 
TET423 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง  3(3-0-6) 
TET424 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา  3(3-0-6) 

 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  จํานวนไมนอยกวา     7 หนวยกิต 

   ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง   

                 2.2.1 กลุมวิชาฝกสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TEC408 การเตรียมฝกสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        1(45) 
TEC409 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   6(640) 
 2.2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TET426 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟาอุตสาหกรรม   2(90) 
TET427 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม   5(450) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                     จํานวนไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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คณะวิทยาการจัดการ 
(Faculty of Management Sciences) 

 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต        
  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต        
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป                               ปริญญาตร ี4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
Bachelor of Business Administration Program in General Management  
                                                                                               

จุดประสงคเฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และสามารถนําความรูมาใชในการประกอบ

อาชีพธุรกิจได 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและความเขาใจในบริบทสภาพปจจุบัน มีความสามารถดานการจัดการ และ

สามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพธุรกิจได 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการทํางานในสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน มีทักษะการ

ทํางานเปนทีม และทักษะชีวิตที่ดี 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. เปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเทา 
2. เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย 

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 133 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา   133 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จํานวนไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                         จํานวนไมนอยกวา   97 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ                                         69 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก                                            21 หนวยกิต 

 2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ / สหกิจศึกษา                             7 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                  จํานวนไมนอยกวา      6 หนวยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                     จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                         จํานวนไมนอยกวา 97 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาเนื้อหา                                                   จํานวนไมนอยกวา 90 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ                                                       บังคับเรียนไมนอยกวา 69 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC122 การบัญชีเพื่อการจัดการ  3(3-0-6) 
MAC126 หลักการบัญช ี  3(2-2-5) 
MBA201 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
MBC103 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ  3(2-2-5) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MFB101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
MFB203 การภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) 
MGM102 องคการและการจัดการ  3(3-0-6) 
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
MGM201 การเปนผูประกอบการ  3(3-0-6) 
MGM204 การบริหารสํานักงาน  3(3-0-6) 
MGM301 การจัดการคุณภาพ  3(3-0-6) 
MGM302 การวางแผนและการบริหารโครงการ  3(3-0-6) 
MGM303 การบริหารการผลิต  3(3-0-6) 
MGM306 การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
MGM309 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 
MGM401 ธุรกิจระหวางประเทศ  3(3-0-6) 
MGM403 วิธีวิจัยทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
MGM404 สัมมนาปญหาการจัดการ  3(2-2-5) 
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 
MMK101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
SMS104 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสํานักงาน  3(3-0-6) 

 2.1.2 กลุมวิชาเลือก                                       เลือกเรียนไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MBC101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 
MEC302 การวิเคราะหเชิงปริมาณ  3(3-0-6) 
MGM203 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  3(3-0-6) 
MGM205 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส  3(3-0-6) 
MGM206 การประกอบการธุรกิจชุมชน  3(3-0-6) 
MGM207 การประกันภัย  3(3-0-6) 
MGM208 การจัดการคลังสนิคา  3(3-0-6) 
MGM209 การควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6) 
MGM211 การจัดการสภาพแวดลอมทางธรุกิจ  3(3-0-6) 
MGM304 การวางแผนและการควบคุมการผลิต  3(3-0-6) 
MGM305 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ  3(3-0-6) 
MGM307 การพัฒนาองคการ  3(3-0-6) 
MGM310 การเจรจาตอรองทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
MGM311 การจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบมีสวนรวม  3(3-0-6) 
MGM312 การจัดการความขัดแยง  3(3-0-6) 
MGM313 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 
MGM314 การจัดการธุรกิจครอบครัว  3(3-0-6) 
MGM315 การจัดการธุรกิจสมัยใหม  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM316 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
MGM317 การจัดการธุรกิจไมซ  3(3-0-6) 
MGM402 การจัดการตางวฒันธรรม  3(3-0-6) 
MHR103 มนุษยสัมพนัธในองคการ  3(3-0-6) 

 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ           ใหเลือกเรียน 7 หนวยกิต 
 กลุมวิชาใดวชิาหนึง่                            จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

 2.2.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM411 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการทั่วไป  1(45) 
MGM413 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการทั่วไป  6(640) 

 2.2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM412 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  1(45) 
MGM414 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  6(640) 

 2.2.3 กลุมวิชาการปฏิบัติการโครงการวิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM407 การเตรียมปฏิบัติการโครงการวชิาชพีการจัดการทั่วไป  1(45) 
MGM410 ปฏิบัติการโครงการวชิาชีพการจัดการทั่วไป  6(640) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

 
***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถยื่น
ขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตาง ๆ  
ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต*** 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  ปริญญาตรี  4 ป 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
Bachelor of Business Administration Program in Modern  Retail  
Business Management 
                                                                                             

จุดประสงคเฉพาะ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูดานคุณธรรมจริยธรรมมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และสามารถนําความรูมาใชใน
การประกอบอาชีพธุรกิจได 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถดานการจัดการธุรกิจคา
ปลีกสมัยใหมได 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู มีทักษะการทํางานเปนทีม  มีทักษะที่ดีในการเปนผูประกอบการสมัยใหม 
4. เพื่อผลิตที่มีความสามารถในการคนควา วิจัย และพัฒนาวิชาชีพการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  

 2. ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2557   
 3. ผานการคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกภายใตโครงการพิเศษตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
โครงสรางสาขาวิชา 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  139  หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา และแตละ
กลุมวิชาดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา  139 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                 จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                       จํานวนไมนอยกวา 103 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเนื้อหา                                                   96 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ                                           66 หนวยกิต 
 2.1.2 กลุมวิชาเลือก                                            30 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ                      7 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                     จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                         จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                            จํานวนไมนอยกวา 103 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา                                                         จํานวนไมนอยกวา 96 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ                                                               บังคับเรียนไมนอยกวา 66 หนวยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC126 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 
MBA201 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
MBC103 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 
MFB101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 
MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน    3(3-0-6) 
MMK101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
MRM101 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจคาปลีก 3(3-0-6) 
MRM102 การจัดการธุรกิจคาปลีก 3(3-0-6) 
MRM201 การจัดแสดงสินคาและการตกแตงราน 3(3-0-6) 
MRM209 ธุรกิจคาปลีกดิจิทัล    3(3-0-6) 
MRM301 การจัดการธุรกิจคาปลีกระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
MRM307 สัมมนาการจัดการธุรกิจคาปลีก 3(2-2-5) 
MRM309 การเปนผูประกอบการธุรกิจคาปลีกและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
MRM310 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับธุรกิจคาปลีก 3(3-0-6) 
MRM408 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อธุรกิจคาปลีก 3(3-0-6) 
SMS104 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
VLC205 ภาษาจีนพื้นฐานสําหรับธุรกิจคาปลีก 3(3-0-6) 
VLE201 การพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
VLE202 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
VLE321 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจคาปลีก 3(3-0-6) 

 2.1.2 กลุมวิชาเลือก                                   เลือกเรียนจํานวนไมนอยกวา        30 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
MRM106 การบริหารงานขายในธุรกิจคาปลีก 3(3-0-6) 
MRM202 การทํางานเปนทีมดวยทัศนคติเชิงบวก 3(3-0-6) 
MRM203 การบริหารการจัดซื้อ 3(3-0-6) 
MRM204 การจัดการคุณภาพงานบริการ 3(3-0-6) 
MRM205 เทคนิคการขายและการบริการลูกคา 3(3-0-6) 
MRM206 การคาสงและการคาปลีก 3(3-0-6) 
MRM207 การบริหารและการวางแผนในธุรกิจอาหาร 3(3-0-6) 
MRM208 การจัดการธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 3(3-0-6) 
MRM302 การบัญชีเพื่อการคาปลีก 3(3-0-6) 
MRM303 การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับธุรกิจคาปลีก 3(3-0-6) 
MRM303 การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับธุรกิจคาปลีก 3(3-0-6) 
MRM304 การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MRM305 การบริหารสินคาสําหรับธุรกิจคาปลีก 3(3-0-6) 
MRM306 การจัดการลูกคาสัมพันธในธุรกิจคาปลีก 3(3-0-6) 
MRM308 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจคาปลีก 3(3-0-6) 
MRM311 การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจคาปลีก 3(3-0-6) 
MRM312 การวิจัยในธุรกิจคาปลีก 3(2-2-5) 
MRM313 การผสานชองทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาปลีก 3(3-0-6) 
MRM401 การจัดการหนาราน 3(2-2-5) 
MRM402 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 
MRM403 การใหบริการและการสรางความประทับใจแกลูกคา 3(3-0-6) 
MRM404 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการบริหารคน 3(3-0-6) 
MRM405 การสรางแบรนด 3(3-0-6) 
MRM406 การจัดการกับปญหาและการบริหารจัดการงานดานการบริการ 3(2-2-5) 
MRM407 พฤติกรรมลูกคาและการใหบริการลูกคาอยางประทับใจ 3(2-2-5) 
MRM409 กรณีศึกษาธุรกิจคาปลีก 3(2-2-5) 
MRM410 การออกแบบและการเลือกทําเลที่ตั้งรานคา 3(2-2-5) 
MRM411 การสงเสริมการตลาดสําหรับธุรกิจคาปลกี 3(3-0-6) 
MRM412 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับธุรกิจคาปลีก 3(3-0-6) 
MRM413 การบริหารตนทุนรานคา 3(3-0-6) 
MRM414 การบริหารหมวดหมูผลิตภัณฑ 3(2-2-5) 
MRM415 การสรางความเชื่อมั่นในทีมงาน 3(3-0-6) 
MRM420 พฤติกรรมผูบริโภคสําหรับธุรกิจคาปลีก 3(2-2-5) 
SND201 หลักโภชนาการมนุษย 3(3-0-6) 
SHE203 การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร 3(2-2-5) 
SHE206 สุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยและควบคุม 3(2-2-5) 
SHE302 การถนอมอาหาร 3(2-2-5) 
SHE308 การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 
SHE317 ศิลปะการออกแบบและการตกแตงอาหาร 3(2-2-5) 
VLE322 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจคาปลีกดานอาหาร 3(3-0-6) 

 2.2  กลุมวิชาปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MRM421 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 1(45) 
MRM422 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 6(640) 

 2.2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MRM423 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 1(45) 
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 2.2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการโครงงาน   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MRM424 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 6(640) 
MRM425 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 1(45) 
MRM426 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 6(640) 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี      จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้                               

  
***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษาสามารถยื่น
ขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาไดโดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา   90   หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตางๆ 
ดังนี ้
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 3  หนวยกิต *** 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน           ปริญญาตรี 4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain 
Management 
                                                                                               

จุดประสงคเฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถและทักษะดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ดวยการเนน

ภาคปฏิบัติในกลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพเพื่อใหสามารถดําเนินงานในระดับปฏิบัติการได 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการวางแผนงาน วิเคราะห ปฏิบัติงานและประเมินผลรวมไปถึงการแกไข

สถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโลจิสติกส
และซัพพลายเชนดานการกระจายสินคา  

3. เพื่อฝกใหเปนผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจักประมวลความคิดและวิเคราะหปญหา รูจักคนควาวิธี
แกปญหาดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน เพื่อเปนพื้นฐานในแกไขปญหาในการทํางานตัดสินใจทางธุรกิจ
และการวิจัย ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม มี
ความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเขากับสถานการณไดเปนอยางดี 

คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
2. เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วา

ดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
(ภาคผนวก  ก) 
โครงสรางสาขาวิชา 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา และแตละกลุม
วิชาดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา  120 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 84 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเนื้อหา  75 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ  54 หนวยกิต 
 2.1.2 กลุมวิชาเลือก  21 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  9 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 84 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา จํานวนไมนอยกวา 75 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ บังคับเรียนไมนอยกวา 54 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC126 หลักการบัญช ี  3(2-2-5) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร  3(3-0-6) 
MFB101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 
MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกสและซพัพลายเชน    3(3-0-6) 
MLM103 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ  3(2-2-5) 
MLM104 องคการและการจัดการซัพพลายเชน  3(3-0-6) 
MLM204 การจัดการขนสงภายในประเทศ  3(3-0-6) 
MLM205 การจัดการขนสงระหวางประเทศ  3(3-0-6) 
MLM207 การปฏิบัติการคลังสินคา  3(2-2-5) 
MLM212 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับการจัดการโลจิสติกส  3(2-2-5) 
MLM301 กฎหมายการคาเพื่อการขนสงระหวางประเทศ  3(3-0-6) 
MLM309 การจัดการคลังสนิคาและกระจายสินคาข้ันสงู  3(2-2-5) 
MLM311 การจัดการสินคาคงคลัง  3(2-2-5) 
MLM316 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและกระจายสินคาระดับโลก  3(3-0-6) 
MLM414 การวิจัยธุรกิจสําหรับโลจิสติกสและซัพพลายเชน  3(2-2-5) 
MMK101 หลักการตลาด   3(3-0-6) 
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสํานักงาน  3(3-0-6) 

 2.1.2 กลุมวิชาเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MLM211 การจัดการบรรจุภัณฑและการขนถาย  3(2-2-5) 
MLM213 การจัดซื้อสมัยใหม  3(3-0-6) 
MLM214 การจัดการโลจิสติกสสมัยใหม  3(3-0-6) 
MLM307 การจัดการเพื่อการนําเขาและสงออกสําหรับธุรกิจระดับโลก  3(2-2-5) 
MLM314 การจัดการตนทนุโลจสิติกส  3(2-2-5) 
MLM318 การวิเคราะหขอมูลและตัวแบบการตัดสินใจ  3(2-2-5) 
MLM329 เทคโนโลยดีีจิทัลเพื่อโลจิสติกสและซัพพลายเชน  3(2-2-5) 
MLM341 การประกันภัยสาํหรับธุรกิจโลจสิติกส  3(3-0-6) 
MLM343 การจัดการซัพพลายเชนสีเขียวเพื่อความยั่งยืน  3(3-0-6) 
MLM345 การจําลองสถานการณและการตัดสินใจสาํหรับซัพพลายเชน  3(2-2-5) 
MLM346 การจัดการธุรกิจการคาชายแดน  3(3-0-6) 
MLM405 การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยทุธ  3(3-0-6) 
MLM406 การจัดการความสัมพนัธภายในซัพพลายเชน  3(3-0-6) 
MLM432 การจัดการความเสี่ยงและการหยุดชะงักของธุรกิจ  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MLM433 การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม  3(3-0-6) 

 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ    
 ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดกลุมวชิาหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

 2.2.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MLM320 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  2(90) 
MLM420 สหกิจศึกษาการจัดการโลจสิติกสและซัพพลายเชน  7(960) 

 2.2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MLM321 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการโลจิสตกิสและซัพพลายเชน 2(90) 
MLM421 การฝกประสบการณวชิาชีพการจดัการโลจสิติกสและซัพพลายเชน  7(960) 
 2.2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MLM327 หัวขอพิเศษสําหรับโครงการพิเศษโลจิสติกสและซัพพลายเชน  2(90) 
MLM422 โครงการพิเศษโลจิสติกสและซพัพลายเชน  7(960) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี โดย
ไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 

*** ขอกําหนดเฉพาะ  ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถ
ยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชา
ตางๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา   45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   3 หนวยกิต *** 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ                                       ปริญญาตรี 4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
Bachelor of Business Administration Program in Business Administration 
                                                                                             

จุดประสงคเฉพาะ 
   1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณดานการบริหารธุรกิจ 
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีแนวคิดในการพัฒนาและการแกไขปญหาดานการบริหารธุรกิจภายใตสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงทั้งดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการปรับใชนวัตกรรมดานธุรกิจ 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

  1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
  2. ผานการคัดเลือกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจังหวัดปทุมธานีวา

ดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 139 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชาดังนี้   
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  139 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                         จํานวนไมนอยกวา 103 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเนื้อหา                                             96 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ                                              78 หนวยกิต 
 - วิชาแกนทางธุรกิจ             42 หนวยกิต 
 - วิชาบังคับเฉพาะแขนง               36 หนวยกิต 
 2.1.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก                                          18 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ / สหกิจ  7 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                       จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                           จํานวนไมนอยกวา 103 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา                                                        จํานวนไมนอยกวา 96 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ                                                          บังคับเรียนไมนอยกวา 78 หนวยกิต 
 2.1.1.1 วิชาแกนทางธุรกิจ  42 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC126 หลักการบัญช ี  3(2-2-5) 
MBA101 การบริหารธุรกิจ  3(3-0-6) 
MBA201 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MBA404 การบริหารเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
MBC103 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ  3(2-2-5) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร  3(3-0-6) 
MEC302 การวิเคราะหเชิงปริมาณ  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 ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องตน  3(3-0-6) 
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสํานักงาน  3(3-0-6) 

 2.1.1.2 วิชาบังคับเฉพาะแขนง               ใหเลือกเรียนแขนงวิชาเดียว 36 หนวยกิต 
 แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MHR202 พฤติกรรมองคการ  3(3-0-6) 
MHR209 การวางแผน สรรหา และคัดเลอืกทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 
MHR210 การบริหารงานฝกอบรม  3(3-0-6) 
MHR304 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย  3(3-0-6) 
MHR305 การบริหารผลการปฏิบัติงาน  3(3-0-6) 
MHR307 การบริหารแรงงานสัมพันธ  3(3-0-6) 
MHR308 การบริหารคาตอบแทน  3(3-0-6) 
MHR309 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย  3(2-2-5) 
MHR310 การบริหารความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในการทํางาน  3(3-0-6) 
MHR401 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย 1  3(2-2-5) 
MHR402 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย 2  3(2-2-5) 
MHR403 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนษุย  3(2-2-5) 
 แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MFB102 การเงินและการธนาคาร  3(3-0-6) 
MFB201 สถาบนัการเงินและตลาดการเงนิ  3(3-0-6) 
MFB302 การบริหารสินเชื่อ  3(3-0-6) 
MFB304 การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ  3(3-0-6) 
MFB307 การวิจัยทางการเงิน 1  3(2-2-5) 
MFB311 การวิเคราะหหลักทรัพย  3(3-0-6) 
MFB312 หลักการลงทุน  3(3-0-6) 
MFB313 การบริหารความเสี่ยงทางการเงนิ  3(3-0-6) 
MFB316 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน  3(3-0-6) 
MFB317 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MFB402 การวิจัยทางการเงิน 2  3(2-2-5) 
MFB404 สัมมนาทางการเงิน  3(2-2-5) 

 แขนงวิชาการตลาด    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MMK102 พฤติกรรมผูบริโภค  3(3-0-6) 
MMK201 นโยบายผลิตภัณฑและราคา  3(3-0-6) 
MMK202 การบริหารชองทางการจัดจาํหนาย  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 การตลาดระหวางประเทศ  3(3-0-6) 
MMK317 การวางแผนการตลาด  3(3-0-6) 
MMK401 สัมมนาทางการตลาด  3(2-2-5) 
MMK407 การวิจัยการตลาด 2  3(2-2-5) 
MMK409 กลยุทธการตลาด  3(3-0-6) 

 2.1.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก                             เลือกเรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
 ใหเลือกกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงกลุมวิชาเดียว   
 แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
MHR101 จิตวิทยาธุรกิจ  3(3-0-6) 
MHR102 ทฤษฎีองคการ  3(3-0-6) 
MHR103 มนุษยสัมพนัธในองคการ  3(3-0-6) 
MHR104 การสื่อสารในองคการ  3(3-0-6) 
MHR105 เทคนิคการสรางแรงจูงใจ  3(3-0-6) 
MHR205 การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6) 
MHR206 ภาวะผูนําและการทาํงานเปนทมี  3(3-0-6) 
MHR208 เทคนิคการใหคําปรึกษาและแนะนํา  3(3-0-6) 
MHR311 ทักษะการบริหารทรัพยากรมนษุย  3(3-0-6) 
MHR312 กฎหมายระหวางประเทศกับการบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 
MHR313 การเพิ่มผลิตภาพทรัพยากรมนษุย  3(3-0-6) 
MHR404 การบริหารทรัพยากรมนุษยที่มคีวามหลากหลาย  3(3-0-6) 
MHR405 ประเด็นในปจจุบนัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 
MHR406 การจัดการองคความรูและองคการแหงการเรียนรู  3(3-0-6) 
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
MFB204 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ  3(3-0-6) 
MFB206 การประกันภัย  3(3-0-6) 
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 แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MFB301 การบริหารธนาคารพาณชิย  3(3-0-6) 
MFB303 การพยากรณทางการเงิน  3(3-0-6) 
MFB306 โปรแกรมประยุกตทางการเงิน  3(2-2-5) 
MFB315 การเงินเพื่อการนําเขาและสงออก  3(3-0-6) 
MFB318 การวิเคราะหตราสารหนี้และตราสารทนุ  3(3-0-6) 
MFB319 การบริหารการเงินสวนบุคคล  3(3-0-6) 
MFB320 สารสนเทศและเทคโนโลยทีางการเงิน  3(3-0-6) 
MFB321 การเงินสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  3(3-0-6) 
MFB322 การคลังทองถ่ิน  3(3-0-6) 
MFB323 การเงินสําหรับภาคการเกษตร  3(3-0-6) 
MFB324 การเงินเพื่อการจัดการอสังหาริมทรัพย  3(3-0-6) 
MFB405 การศึกษาความเปนไปไดและการวิเคราะหโครงการ  3(2-2-5) 
MFB406 หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจการเงินและการธนาคาร  3(2-2-5) 

 แขนงวิชาการตลาด    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
MMK205 การบริหารคาสงและคาปลีก  3(3-0-6) 
MMK206 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย  3(3-0-6) 
MMK207 การบริหารลูกคาสัมพนัธ  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 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
MMK313 การตลาดอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 
MMK315 การบริหารตราสินคาและบรรจุภัณฑ  3(3-0-6) 
MMK316 การตลาดดิจิตอล  3(3-0-6) 
MMK318 การตลาดชุมชน  3(3-0-6) 
MMK404 กลยุทธการตลาดสุขภาพ  3(3-0-6) 
MMK408 การตลาดโลจิสติกส  3(3-0-6) 

 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึง่                               จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MBA301 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาการบริหารธุรกิจ   1(45) 
MBA401 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการบริหารธุรกิจ   6(640) 
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 2.2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MBA302 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  1(45) 
MBA402 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  6(640) 

 2.2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการโครงงานวิขาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MBA303 การเตรียมปฏิบัติโครงงานวชิาชพีสาขาวชิาการบริหารธุรกิจ 1(45) 
MBA403 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 6(640) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถ
ยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชา
ตางๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต *** 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล                       ปริญญาตร ี4 ป 
(หลักสตูรใหม พ.ศ. 2561) 
 Bachelor of Business Administration Program in Digital Business 
                                                                                              

จุดประสงคเฉพาะ 
 เพื่อพัฒนาบณัฑิตเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีคุณสมบัติตอไปนี ้

1. มีความรูความสามารถ ใฝรู สามารถพัฒนาตนเอง ใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมใน
ยุคปจจุบัน 

2. มีความพรอมเปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานธุรกิจ หรือผูประกอบการธุรกิจดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเปนประโยชนตอธุรกิจได 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
2. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.สามารถ

เทียบโอนได 
3. ผานการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม-ราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
4. มีความสนใจประกอบธุรกิจดิจิทัล หรือทํางานดานดิจิทัลในหนวยงานราชการ องคกรธุรกิจ 
5. ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วา

ดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 135 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา  ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา  135 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                         จํานวนไมนอยกวา 99 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ                                        83 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก                                            9 หนวยกิต 
 2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ / สหกิจศึกษา                                  7 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                         จํานวนไมนอยกวา       6 หนวยกิต 
    
การจัดการเรียนการสอน    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                        จํานวนไมนอยกวา        30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                           จํานวนไมนอยกวา        99 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา                                                  จํานวนไมนอยกวา        92 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ                                                        บังคับเรียนไมนอยกวา        83 หนวยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC126 หลักการบัญช ี  3(2-2-5) 
MBC103 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ  3(2-2-5) 
MDB101 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
MDB102 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจดิจทิัล  3(2-2-5) 
MDB103 พฤติกรรมผูบริโภคดิจิทัล  3(2-2-5) 
MDB104 โครงสรางขอมูลและการจัดการเนื้อหาดิจิทัล  3(2-2-5) 
MDB105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาํหรับธุรกิจดิจิทัล  3(2-2-5) 
MDB201 หลักกฎหมายและจริยธรรมสําหรับธุรกิจดิจิทัล  3(3-0-6) 
MDB202 การจัดการฐานขอมูลดิจทิัล  3(2-2-5) 
MDB203 มัลติมีเดียสําหรับธุรกิจดิจิทลั  3(2-2-5) 
MDB204 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพื่อธุรกิจ  3(2-2-5) 
MDB205 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานธุรกิจ  3(2-2-5) 
MDB206 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบเครือขาย  3(2-2-5) 
MDB301 ความปลอดภัยของขอมูลธุรกิจดิจิทัล  3(2-2-5) 
MDB302 การเขียนโปรแกรมสําหรับธุรกิจดิจิทัล  3(2-2-5) 
MDB303 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  3(2-2-5) 
MDB304 การวิจัยและวิเคราะหธุรกิจดิจิทลั  4(2-4-6) 
MDB305 การจัดการโซอุปทานสาํหรับธุรกิจดิจิทัล  3(2-2-5) 
MDB404 การเปนผูประกอบการดิจิทัลและการสรางธุรกิจใหม  4(2-4-6) 
MDB405 สัมมนาธุรกิจดิจทิัล  3(2-2-5) 
MDB406 การสรางแบรนดดิจิทัล  3(2-2-5) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร  3(3-0-6) 
MFB101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 
MMK101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
SMS104 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสํานักงาน  3(3-0-6) 

 2.1.2 กลุมวิชาเลือก                                        เลือกเรียนไมนอยกวา         9 หนวยกิต 
 โดยใน 9 หนวยกิตนี้ ใหนักศึกษาเลือก

ภาษาที่ 3                   
จํานวนไมนอยกวา                                      3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MDB207 การสื่อสารดวยภาพ  3(2-2-5) 
MDB208 ภาพเพื่อการโฆษณาบนสื่อออนไลน  3(2-2-5) 
MDB209 การสรางรานคาออนไลน  3(2-2-5) 
MDB210 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 
MDB306 หลักการออกแบบและพัฒนาเกม  3(2-2-5) 
MDB307 การพาณิชยเคลื่อนที ่  3(2-2-5) 
MDB308 หลักการพัฒนาแอปพลิเคชัน่  3(2-2-5) 
MDB309 หัวขอพิเศษดานธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MDB407 การบริหารลูกคาสัมพนัธในธุรกิจดิจิทัล  3(2-2-5) 
MDB408 การโฆษณาออนไลน  3(2-2-5) 
MDB409 การบริหารจัดการขอมูลดิจิทัล  3(2-2-5) 
VLA105 ภาษาลาวเบื้องตน 1  3(2-2-5) 
VLC101 ภาษาจนีเบื้องตน 1  3(2-2-5) 
VLJ101 ภาษาญีปุ่นเบื้องตน 1  3(2-2-5) 
VLK101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน 1  3(2-2-5) 

 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึง่                               จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MDB310 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาธุรกิจดิจิทัล  1(45) 
MDB401 สหกิจศึกษาสาขาวชิาธุรกิจดิจิทลั  6(640) 

 2.2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MDB311 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล         1(45) 
MDB402 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจดิจทิัล  6(640) 

 2.2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MDB312 การเตรียมปฏิบัติโครงงานวชิาชพีสาขาวชิาธุรกิจดิจทิัล  1(45) 
MDB403 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล      6(640) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา     6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดย
ไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา  สามารถยื่น
ขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได  โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตางๆ 
ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 3  หนวยกิต *** 
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561)                             ปริญญาตร ี 4 ป 
Bachelor of Accountancy Program 
                                                                                             

จุดประสงคเฉพาะ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจรรยาบรรณ มีศีลธรรมอันดีงาม และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู และความชํานาญในสาขาวิชาการบัญชี โดยมีพื้นฐานความรูทางดานการ

บัญช ี
       3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถนําความรูไปถายทอดแกหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนไดอยางมีคุณภาพ 

 4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถเปนผูประกอบการและผูปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีของธุรกิจดานพาณิชย 
กรรม อุตสาหกรรม และการเกษตรทั้งในหนวยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ขององคกรไดอยางมีคุณภาพ 

 5. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวของกับงานบัญชี สามารถสื่อสารและใช
เทคโนโลยีไดอยางมีคุณภาพ 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
 2. ผานการคัดเลือกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
โครงสรางสาขาวิชา   
   หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 136 หนวยกิต  โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  136 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                       จํานวนไมนอยกวา 100 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ                                          84 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก     9 หนวยกิต 
 2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ / สหกิจศึกษา                           7 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                           จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                       จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                             จํานวนไมนอยกวา 100 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา                                                        จํานวนไมนอยกวา 93 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ         บังคับเรียนไมนอยกวา 84 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC102 การบัญชชีั้นตน 1  3(2-2-5) 
MAC103 การบัญชชีั้นตน 2  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC201 การบัญชชีั้นกลาง 1   3(3-0-6) 
MAC202 การบัญชชีั้นกลาง 2  3(3-0-6) 
MAC203 การบัญชีตนทุน 1  3(3-0-6) 
MAC204 การบัญชีตนทุน 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 การบัญชชีั้นสงู 1  3(3-0-6) 
MAC302 การบัญชชีั้นสงู 2  3(3-0-6) 
MAC304 การสอบบัญช ี   3(3-0-6) 
MAC305 การวิเคราะหงบการเงินและการรายงานทางการเงิน  3(3-0-6) 

MAC306 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองคกร  3(3-0-6) 
MAC373 การวางระบบและการปฏิบตัิงานทางบัญช ี  3(3-0-6) 
MAC401 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี  3(3-0-6) 
MBC103 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ   3(2-2-5) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร  3(3-0-6) 
MEC302 การวิเคราะหเชิงปริมาณ  3(3-0-6) 
MFB101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
MGM101 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ  3(3-0-6) 
MGM102 องคการและการจัดการ  3(3-0-6) 
MGM306 การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
MLM307 การจัดการเพื่อการนําเขาและสงออกสําหรับธรุกิจ  3(3-0-6) 
MMK101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
VLE201 การพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสํานักงาน  3(3-0-6) 

 2.1.2 กลุมวิชาเลือก     เลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนรายวิชา ไมนอยกวา 9 หนวยกิต โดยจะตองมีรายวิชา

สัมมนา ไมนอยกวา 3 หนวยกิต ดังนี ้
  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC321 การบัญชีเฉพาะกิจ   3(3-0-6) 
MAC322 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ   3(3-0-6) 
MAC331 การวางแผนกําไรและการควบคุม  3(3-0-6) 
MAC332 การบริหารตนทุน    3(3-0-6) 
MAC341 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
MAC351 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี  3(3-0-6) 
MAC361 การวางแผนภาษีอากร  3(3-0-6) 
MAC372 สถิติเพื่อการวิจัยทางการบญัช ี  3(3-0-6) 
MAC421 สัมมนาการบัญชีการเงิน  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC431 สัมมนาการบัญชบีริหาร  3(3-0-6) 
MAC441 สัมมนาการสอบบัญช ี  3(3-0-6) 
MAC451 การจัดระบบฐานขอมูลเพื่องานบัญช ี  3(3-0-6) 
MAC452 การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญช ี  3(3-0-6) 
MAC453 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญช ี  3(3-0-6) 
MAC461 สัมมนาการภาษีอากร  3(3-0-6) 
MAC471 การบัญชีระหวางประเทศ  3(3-0-6) 
MAC472 การวิจัยทางการบัญช ี  3(3-0-6) 
 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึง่                         จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC487 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาการบัญช ี  1(45) 
MAC488 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการบัญช ี   6(960) 
 2.2.2 กลุมวิชาปฏิบัตกิารโครงงาน   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC485 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบัญช ี        1(45) 
MAC486 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบัญช ี         6(640) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา       6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน
เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา 
สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา  90  หนวยกิต ประกอบไป
ดวยหมวดวิชาตางๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 3  หนวยกิต *** 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต                       
สาขาวิชานิเทศศาสตร       ปริญญาตร ี4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts 
                                                                                             
จุดประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อผลิตนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรใหมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพ และเปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม และองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

2. เพื่อผลิตนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรใหมีความรูความสามารถในการผลิตเนื้อหาขาวสารโดยการใช
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยอยางมืออาชีพ 

3. เพื่อผลิตนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรใหมีความคิดสรางสรรคในการประยุกตและบูรณาการใชองค
ความรูนิเทศศาสตร และสามารถที่จะคนหาความถนัดของตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ เพื่อที่จะสรางองคความรู
สามารถทํางานครอบคลุมทางธุรกิจที่มุงสูความเปนสากล 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. เปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
โครงสรางสาขาวิชา 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 134  หนวยกิต  โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชาดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  134 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 98 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา  91 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ  51 หนวยกิต 
 2.1.2 กลุมวิชาเลือก  40 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ / สหกิจศึกษา 7 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 98 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา  91 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ บังคับเรียนไมนอยกวา 51 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MCA101 หลักนิเทศศาสตร   3(3-0-6) 
MCA102 ถายภาพเบื้องตนสําหรับงานนิเทศศาสตร  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MCA103 พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3(2-2-5) 
MCA104 ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร   3(2-2-5) 
MCA105 ภาษาอังกฤษสาํหรับงานนิเทศศาสตร 1  3(2-2-5) 
MCA106 ภาษาอังกฤษสาํหรับงานนิเทศศาสตร 2  3(2-2-5) 
MCA112 หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ   3(3-0-6) 
MCA121 หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศนระบบดิจทิัล   3(3-0-6) 
MCA202 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน  3(3-0-6) 
MCA203 วิจัยการสื่อสาร  3(2-2-5) 
MCA231 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  3(2-2-5) 
MCA321 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน  3(2-2-5) 
MCA325 การสรางสรรคและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศนระบบดิจิทลั 3(2-2-5) 
MCA326 ถายภาพเพื่อการสื่อสารทางการตลาดและการสรางภาพลักษณ  3(2-2-5) 
MCA327 การเขียนเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
MCA401 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  3(2-2-5) 
MCA422 การถายภาพเชิงธุรกิจ  3(2-2-5) 
 2.1.2 กลุมวิชาเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 40 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MCA204 การขาวเบื้องตน  3(2-2-5) 
MCA206 การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล  3(2-2-5) 
MCA223 การใชหองปฏิบัติการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศนระบบดิจิทลั  3(2-2-5) 
MCA306 การสื่อสารขามวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
MCA307 ระเบียบวิจัยการสื่อสาร  3(2-2-5) 
MCA328 ฉากและการออกแบบเพื่อรายการโทรทัศน  3(2-2-5) 
MCA329 การแสดงและการกํากับการแสดง  3(2-2-5) 
MCA413 สื่อประชาสัมพนัธ  3(2-2-5) 
MCA416 การวางแผนการประชาสัมพันธ  3(2-2-5) 
MCA417 การจัดนิทรรศการ  3(2-2-5) 
MCA423 การประกอบธุรกิจนิเทศศาสตร  3(2-2-5) 
MCA438 การประพันธเพลงเพื่องานนิเทศศาสตร   3(2-2-5) 
MCA446 สื่อใหมและการสื่อสารการเมือง  3(2-2-5) 
MCA447 การขาวสื่อเครือขายเชิงสังคม  3(2-2-5) 
MCA448 รูเทาทันสื่อ  3(2-2-5) 

 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึง่                             จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาฝกสหกิจศึกษา    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MCA403 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิานิเทศศาสตร 1(45) 
MCA405 สหกิจศึกษาสาขาวชิานิเทศศาสตร 6(640) 
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 2.2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MCA402   การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสาขาวชิานิเทศศาสตร     2(90) 
MCA404 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชานิเทศศาสตร 5(450) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี โดย
ไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถยื่น
ขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต เกรดเฉลี่ย ไมต่ํากวา 2.00 ประกอบ
ไปดวยหมวดวิชาตางๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต *** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี |353 

 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว                    ปริญญาตร ี 4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Arts Program in Tourism Management  
                                                                                               
จุดประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถในการเปนผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวการจัดการทองเที่ยว 

ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน  
3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการทํางานกับผูอ่ืนไดทุกระดับอยางเหมาะสม มีจิตบริการและ 

มนุษยสัมพันธ สามารถพัฒนาตนเองในดานความรูทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการวิเคราะหสถานการณโดยประยุกตใชความรูเหตุผลและวิจารณญาณ 

อยางเหมาะสมเมื่อตองเผชิญกับสถานการณตางๆ 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1 ภาษา 

 และภาษาตางประเทศอ่ืนอยางนอย 1 ภาษาที่สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 
6. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูและความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรในการประมวล 

และวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา  
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
3. เปนผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 142 หนวยกิต โดยมสีดัสวนหนวยกิตแตละหมวดวชิาและแตละกลุม
วิชา ดังนี ้
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  142 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 99 หนวยกิต 
 2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                      ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 75 หนวยกิต 
 2.1.1 วิชาเฉพาะบังคับ  42 หนวยกิต 
 2.1.2 วิชาเฉพาะเลือก  33 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
4. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 99 หนวยกิต 
 2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวนไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MTR101 อุตสาหกรรมทองเที่ยว  3(3-0-6) 
MTR103 กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการ  3(3-0-6) 
MTR106 จิตวิทยาบริการและการพฒันาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมทองเที่ยว  3(3-0-6) 
MTR203 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและการสื่อสารขามวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
MTR301 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเทีย่ว  3(3-0-6) 
MTR306 การจัดการดําเนินงานบริการ                                     3(3-0-6) 
MTR311 เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับการทองเที่ยว  3(3-0-6) 
MTR403 การวางแผนการทองเที่ยวนานาชาต ิ  3(2-2-5) 
 2.2 วิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 75 หนวยกิต 
 2.2.1 วิชาเฉพาะบังคับ จํานวนไมนอยกวา 42 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC127 การบัญชีและการเงินเบื้องตนสาํหรับการจัดการทองเที่ยว  3(3-0-6) 
MTR202 การจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยนื  3(2-2-5) 
MTR206 ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมไทยทางการทองเที่ยว     3(2-2-5) 
MTR302 การจัดการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว  3(3-0-6) 
MTR303 หลักการมัคคุเทศก  3(2-2-5) 
MTR305 การจัดการธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร  3(3-0-6) 
MTR307 หลักการวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว  3(2-2-5) 
MTR310 การจัดการธุรกิจนําเที่ยวและธุรกิจตัวแทนทองเที่ยว  3(3-0-6) 
MTR401 การวิจัยบริการและการทองเที่ยว  3(2-2-5) 
VLE203 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
VLE204 การพัฒนาทักษะการนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสํานักงาน  3(3-0-6) 
VLE221 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1   3(3-0-6) 
VLE222 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 2   3(3-0-6) 

 2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 1. ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี                                                จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MTR104 การจัดการธุรกิจที่พักแรม  3(3-0-6) 
MTR105 ภูมิศาสตรโลกเพื่อการจัดการทองเที่ยว  3(3-0-6) 
MTR205 การจัดการประชุม สัมมนา การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลและการจัดนิทรรศการ  3(3-0-6) 
MTR207 การวางแผนและการพฒันาแหลงทองเที่ยว  3(3-0-6) 
MTR209 การจัดการขนสงเพื่อการทองเที่ยว  3(3-0-6) 
MTR308 การจัดการนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว  3(2-2-5) 
MTR312 การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน   3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MTR313 การจัดการทองเที่ยวเฉพาะทาง  3(3-0-6) 
MTR314 การจัดการวิกฤตทางการทองเทีย่ว  3(3-0-6) 

 2. ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมภาษาใด 
   ภาษาหน่ึง                        

จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

 ก. กลุมวิชาภาษาจีน    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLC101 ภาษาจนีเบื้องตน 1  3(2-2-5) 
VLC102 ภาษาจนีเบื้องตน 2  3(2-2-5) 
VLC201 สนทนาภาษาจนีระดบักลาง 1  3(2-2-5) 
VLC202 สนทนาภาษาจนีระดบักลาง 2  3(2-2-5) 
VLC301 ภาษาจนีเพื่อการทองเที่ยว 1  3(2-2-5) 
VLC302 ภาษาจนีเพื่อการทองเที่ยว 2  3(2-2-5) 

 ข. กลุมวิชาภาษาญี่ปุน    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLJ101 ภาษาญีปุ่นเบื้องตน 1  3(2-2-5) 
VLJ102 ภาษาญีปุ่นเบื้องตน 2  3(2-2-5) 
VLJ201 สนทนาภาษาญีปุ่นระดับกลาง 1  3(2-2-5) 
VLJ202 สนทนาภาษาญีปุ่นระดับกลาง 2  3(2-2-5) 
VLJ301 ภาษาญีปุ่นเพื่อการทองเที่ยว 1  3(2-2-5) 
VLJ302 ภาษาญีปุ่นเพื่อการทองเที่ยว 2  3(2-2-5) 

 ค. กลุมวิชาภาษาเกาหลี    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLK101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน 1  3(2-2-5) 
VLK102 ภาษาเกาหลีเบื้องตน 2  3(2-2-5) 
VLK201 สนทนาภาษาเกาหลรีะดบักลาง 1  3(2-2-5) 
VLK202 สนทนาภาษาเกาหลรีะดบักลาง 2  3(2-2-5) 
VLK301 ภาษาเกาหลเีพื่อการทองเที่ยว 1  3(2-2-5) 
VLK302 ภาษาเกาหลเีพื่อการทองเที่ยว 2  3(2-2-5) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
4. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึง่                                                 จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
 4.1 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MTR404 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพการจัดการทองเที่ยว  1(45) 
MTR405 การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการทองเที่ยว  6(2000) 
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  4.2 กลุมวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MTR406 การเตรียมสหกิจศึกษาสําหรับการจัดการทองเที่ยว  1(45) 
MTR407 สหกิจศึกษาสําหรับการจัดการทองเที่ยว  6(2000) 

 
***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถ
ยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวด
วิชาตางๆ ดังนี้  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือก   ไมนอยกวา  3  หนวยกิต*** 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี |357 

 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563  

 
 

 
 
 
 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
(Faculty of Public Health) 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

- สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม 

- สาขาวิชาสุขภาพและความงาม 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร     ปริญญาตรี  4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
Bachelor of Public Health Program in Public Health 
                                                                                               
จุดประสงคเฉพาะ 
 1. มีความรูความสามารถในการประยุกตใชทฤษฎีเพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพ การ

ปองกันโรค การรักษาโรคเบื้องตน การฟนฟูสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได ตลอดจนการดูแล

สุขภาพของผูสูงอายุแบบเปนองครวมเพื่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถวางแผน ประสานงาน สื่อสาร และ

ถายทอดความรูดานสาธารณสุขศาสตร และทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพในฐานะผูนําและผูตามไดเปนอยางด ี

 2. มีความรูความสามารถในการคนควา วิจัย ไปใชในการสรางนวัตกรรมเพื่อการแกไขปญหาของชมุชน 

    3. มีการประยุกตความรู ทฤษฎี กรอบแนวคิดทางดานสาธารณสุขศาสตร ไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชุมชน ทองถ่ิน และสังคมได          

 4. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดีทั้งทางรางกายและจิตใจ รวมทั้งเห็นแกประโยชนของสวนรวม 

 5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสาธารณสุข 

คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เกรดเฉลี่ยไม

ต่ํากวา 2.0 หรืออยูในดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วา

ดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  

(ภาคผนวก ก) 

โครงสรางสาขาวิชา 
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 136 หนวยกิต  โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ

กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 136 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 100 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเนื้อหา  90 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ  54 หนวยกิต 

 2.1.2 กลุมวิชาเลือก  36 หนวยกิต 

 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  10 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 100 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา  90 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ บังคับเรียนไมนอยกวา 54 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SBT102 ชีววิทยาทั่วไป   3(3-0-6) 
SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-2) 
SBT340 จุลชีววทิยาและปรสิตสาธารณสุข  3(2-2-5) 
SCH102 เคมีทั่วไป   3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
SCH222 เคมีอินทรีย  3(2-2-5) 
SCH252 ชีวเคมี  2(2-0-4) 
SMS103 หลักสถิติ  3(3-0-6) 
SPY108 ฟสิกสในชีวติประจาํวัน  2(1-2-3) 
PPH101 หลักสาธารณสุข  3(2-2-5) 
PPH102 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
PPH103 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(2-2-5) 
PPH201 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  3(2-2-5) 
PPH301 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข  3(1-2-3) 
PPH314 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข  3(2-2-5) 
PPH321 ชีวสถิติทางสาธารณสุข  3(2-2-5) 
PPH322 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย  3(2-2-5) 
PPH324 การตรวจ ประเมิน และบําบัดโรคเบื้องตน  3(2-2-5) 

 2.1.2 กลุมวิชาเลือก    
 ใหเลือกเรียนรายวิชาในแขนงวิชาใด

แขนงวิชาหนึ่งเพียงแขนงวชิาเดียว                         
จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 ก. แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน เลือกเรียน วิชาตอไปนี ้
จํานวนไมนอยกวา 

36 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH302 หลักการควบคุมโรค  3(2-2-5) 
PPH303 การบริหารงานสาธารณสุข  3(1-2-3) 
PPH304 ประชากรศาสตร  3(3-0-6) 

PPH306 อนามัยชุมชน  3(2-2-5) 
PPH307 การวางแผนและประเมินโครงการสุขภาพในชุมชน  3(2-2-5) 
PPH308 อนามัยครอบครัว  3(3-0-6) 
PPH309 โรคติดตอและโรคไมติดตอ  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH310 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางสาธารณสุข  2(1-2-3) 
PPH311 จิตวิทยาทางสาธารณสุข  2(2-0-4) 
PPH313 สังคมศาสตรทางสาธารณสุข  2(2-0-4) 
PPH315 นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพ  3(2-2-5) 
PPH325 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางสาธารณสุข  3(2-2-5) 
PPH326 การดูแลสุขภาพที่บาน  2(1-2-3) 
PPH331 การสื่อสารและการประชาสัมพันธทางสาธารณสุข  3(2-2-5) 
PPH401 ความรอบรูดานสุขภาพ  3(1-3-5) 
PPH402 โภชนศาสตรทางสาธารณสุข  3(2-2-5) 
PPH403 หลักประกันสุขภาพ  3(3-0-6) 
PPH404 การตรวจ ประเมิน และบําบัดโรคทางสาธารณสุข  3(2-2-5) 
PPH405 การปฎิบัติการ การตรวจ ประเมิน และบําบัดโรคทางสาธารณสุข  2(0-4-6) 
PPH406 การดูแลสุขภาพจิตชุมชน  2(1-2-3) 
PPH407 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข  3(2-2-5) 
PPH408 การพัฒนาอนามัยชุมชน  2(1-2-3) 
PPH409 การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ  2(1-2-3) 
PPH410 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน  3(0-4-6) 
PPH411 เทคนิคการมีสวนรวมและการทํางานในชุมชน  3(2-2-5) 
PPH412 การประเมินผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
PPH413 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข  3(3-0-6) 
PPH423 การสัมมนาทางสาธารณสุข  1(0-4-6) 

 ข. แขนงวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ   
 เลือกเรียน วิชาตอไปนี้จํานวนไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH203 การสงเสริมสุขภาพในผูสูงอายุ  3(2-2-5) 
PPH306 อนามัยชุมชน  3(2-2-5) 
PPH317 พฤติกรรมศาสตรทางสาธารณสุข  3(1-2-3) 
PPH318 การใชสมุนไพรเพื่อการชะลอวัยในผูสูงอายุ  3(2-2-5) 
PPH319 การวางแผนและประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ  2(1-3-5) 
PPH320 การวิจัยทางสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  3(0-4-6) 
PPH327 การชวยเหลือผูสูงอายุเบื้องตน  3(2-2-5) 
PPH328 จิตวิทยาและการสื่อสารทางบวกกับผูสูงอายุ   3(2-2-5) 
PPH329 การดูแลผูสูงอายุแบบองครวม  3(2-2-5) 
PPH330 การกําหนดอาหารและโภชนาการในผูสูงอาย ุ  3(2-2-5) 
PPH414 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุ  3(2-2-5) 
PPH415 หลักการใชยาในผูสูงอาย ุ  3(1-2-3) 
PPH416 สุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในโรงพยาบาลและชมุชน  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH423 การสัมมนาทางสาธารณสุข  1(0-4-6) 

 2.2 กลุมวิชาปฏิบัตกิารและฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวนไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดกลุมวชิาหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา 10 หนวยกิต 

 2.2.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH417 การพัฒนาทักษะทางสหกิจศึกษาสาธารณสุขศาสตร  1(45) 
PPH418 สหกิจศึกษาสาธารณสุขศาสตร 1  3(270) 
PPH419 สหกิจศึกษาสาธารณสุขศาสตร 2  6(640) 

 2.2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH420 การเตรียมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร  1(90) 
PPH421 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร 1  4(360) 
PPH422 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร 2  5(540) 

 2.2.3 กลุมวิชาสรางและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหม    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH424 การเตรียมการสรางและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหม  3(90) 
UBI101 การสรางและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหม  7(640) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล   ปริญญาตรี  4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Public Health Program in Hospital Management  

                                                                                               
จุดประสงคเฉพาะ 

มุงหวังใหบัณฑิตมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. มีความรอบรูทางวิชาการ มีทักษะการปฏิบัติงานทางดานบริหารเวชระเบียน การเงิน พัสดุ เวชภัณฑ และ

การจัดการคุณภาพองคกร 
 3. มีทักษะการวิเคราะหสถานการณ สามารถใชเหตุผลและวิจารณญาณในการทํางานตลอดจนการแกไข

ปญหา 
 4. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองในดานความรู มีทักษะการสื่อสารและสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนได

อยางเหมาะสม 
 5. สามารถใชเทคโนโลยีในการจัดการสถานพยาบาลตลอดจนสามารถสืบคนขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาตนเองและองคกรได 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
  1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร อยางนอยจํานวน      
12 หนวยกิต หากเปนนักศึกษาตางชาตติองมีความรูพื้นฐานภาษาไทย 
 2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางดานสาธารณสุขหรือเทียบเทา  
 3. ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจังหวัดปทุมธานี วาดวย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 135 หนวยกิต  โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 135 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                        จํานวนไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                 จํานวนไมนอยกวา   99 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา   92 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ   86 หนวยกิต 
 2.1.2 กลุมวิชาเลือก   6 หนวยกิต 

 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ   7 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                            จํานวนไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน   
รายวิชาในหมวดตาง ๆ     
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                          จํานวนไมนอยกวา   30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                           จํานวนไมนอยกวา    99 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา                                                                จํานวนไมนอยกวา    92 หนวยกิต 

 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ                                                                    บังคับเรียนไมนอยกวา    86 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHH101 ระบบสุขภาพและการจัดการ  2(2-0-4) 
PHH102 อนามัยสิ่งแวดลอมและการจัดการ    2(1-2-3) 
PHH201 กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล  3(3-0-6) 
PHH202 การใหรหัสโรคและหัตถการ   2(1-2-3) 
PHH203 หลักการบริหารสถานพยาบาล  3(3-0-6) 
PHH204 ศัพททางการแพทย    2(1-2-3) 
PHH205 การจัดการระบบสารสนเทศและขอมูลสุขภาพ      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 การคลังและพัสดใุนสถานพยาบาล    3(3-0-6) 
PHH305 ระบบคุณภาพในสถานพยาบาล  3(2-2-5) 
PHH306 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล  2(1-2-3) 
PHH307 การจัดการเชิงกลยุทธของสถานพยาบาล  3(3-0-6) 
PHH401 การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล   1(0-2-1) 
PHH402 การวิจัยดานการจัดการสถานพยาบาล   3(2-2-5) 
PHH403 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข  3(3-0-6) 
SPH101 หลักสาธารณสุข  3(3-0-6) 
SPH201 การสงเสริมสุขภาพ  3(3-0-6) 
SPH202 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา   3(2-2-5) 
SPH203 หลักการปฐมพยาบาล  3(2-2-5) 
SPH204 โภชนศาสตรสาธารณสุข  3(2-2-5) 
SPH210 โรคติดตอและโรคไมติดตอ  3(3-0-6) 
SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  3(3-0-6) 
SPH307 วิทยาการระบาด  3(3-0-6) 
SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข  3(3-0-6) 
SPY108 ฟสิกสในชีวติประจาํวัน   2(1-2-3) 
SCH258 ชีวเคมี  2(2-0-4) 
SBT340 จุลชีววทิยาและปรสิตวทิยาสาธารณสุข  3(2-2-5)  
SMS116 คณิตศาสตรในชีวิตประจาํวัน  2(1-2-3) 
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 2.1.2 กลุมวิชาเลือก                                                 เลือกเรียนไมนอยกวา    6 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHH501 การจัดการความขัดแยงในสถานพยาบาล   2(2-0-4) 
PHH502 หลักการตลาดสถานพยาบาล  2(2-0-4) 
PHH503 การประชาสัมพันธสถานพยาบาล   2(1-2-3) 
PHH504 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล   2(2-0-4) 
PHH505 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหารในสถานพยาบาล   2(2-0-4) 
PHH506 การพัฒนาภาวะผูนําในการจัดการสถานพยาบาล   2(2-0-4) 

 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ   
  ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง                         จํานวนไมนอยกวา                                  7 หนวยกิต 

 2.2.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHH404 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล     1(45) 
PHH406 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการสถานพยาบาล  6(640) 

 2.2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHH405 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล   2(90) 
PHH407 การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล   5(540) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

*** ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษาสามารถยื่น
ขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาไดโดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา   90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตางๆ 
ดังนี้  
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา  3  หนวยกิต *** 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม   ปริญญาตรี  4 ป 
(หลักสตูรใหม พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Science Program in Environmental Health 
                                                                                               
จุดประสงคเฉพาะ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวางแผน ประสานงาน สื่อสาร และถายทอดความรูดานอนามัย
สิ่งแวดลอม และทาํงานรวมกับสหสาขาวชิาชีพในฐานะผูนาํและผูตามไดเปนอยางด ี
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เกรดเฉลี่ย
ไมต่ํากวา 2.00 หรืออยูในดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วา
ดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  
(ภาคผนวก ก) 

3. เปนผูที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา และตองไมเปนบุคคลที่เปนโรคตาบอดสี 
โครงสรางสาขาวิชา 
  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 148 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 148 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาดังนี้   

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                    จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                           จํานวนไมนอยกวา  112 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ   60 หนวยกิต 

     2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก   45 หนวยกิต 

 2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ / สหกิจศึกษา    7 หนวยกิต 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                                         จํานวนไมนอยกวา    6 หนวยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน   

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                      จํานวนไมนอยกวา   30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                          จํานวนไมนอยกวา  112 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา                                                       จํานวนไมนอยกวา  105 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ                                                         บังคับเรียนไมนอยกวา    60 หนวยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
SBT102 ชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
SBT103 ปฏิบัติการชวีวิทยาทั่วไป  1(0-3-2) 
SBT340 จุลชีววทิยาและปรสิตสาธารณสขุ  3(2-2-5) 
SCH102 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
SCH222 เคมีอินทรีย  3(3-0-6) 
SCH252 ชีวเคมี  3(3-0-6) 
SMS105 หลักการคณิตศาสตร  3(3-0-6) 
SMS203 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน  3(3-0-6) 
SPH101 หลักสาธารณสุข  3(3-0-6) 
SPH103 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
SPH202 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา  3(2-2-5) 
SPH203 หลักการปฐมพยาบาล  3(2-2-5) 
SPH204 โภชนศาสตรสาธารณสุข  3(2-2-5) 
SPH208 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6) 
SPH210 โรคติดตอและโรคไมติดตอ  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 ฟสิกสทั่วไป  3(3-0-6) 
SPY103 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป  1(0-3-2) 

 2.1.2 กลุมวิชาเลือก                                             เลือกเรียนไมนอยกวา   45 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PEH201 การสื่อสารและการมสีวนรวมของประชาชน  3(3-0-6) 
PEH202 หลักการพิษวิทยาสิง่แวดลอม  2(2-0-4) 
PEH301 กฎหมายสิ่งแวดลอมและสาธารณสุข  3(3-0-6) 
PEH302 การจัดการน้ําสะอาด  2(2-0-4) 
PEH303 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  3(3-0-6) 
PEH304 ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดลอม  3(0-3-6) 
PEH305 การจัดการของเสียอันตราย และขยะติดเชือ้  3(3-0-6) 
PEH306 การควบคุมสัตวนาํโรคและสัตวฟนแทะ  2(2-0-4) 
PEH307 การสุขาภิบาลอาคารสถานที่และสถานประกอบการ  3(3-0-6) 
PEH308 เทคโนโลยีการจัดการน้าํเสีย   3(3-0-6) 
PEH309 การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอมและการประเมินความเสีย่งดานสุขภาพ  3(3-0-6) 
PEH310 สัมมนาทางอนามัยสิง่แวดลอม  1(0-2-1) 
PEH311 มลพิษทางอากาศที่มผีลตอสุขภาพ  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PEH312 การวางแผนและการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
PEH401 การวิจัยทางสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 
PEH402 การจัดการเหตุรําคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  2(2-0-4) 
PEH403 การควบคุมและดูแลระบบบําบดัน้ําเสีย  3(3-0-6) 
PEH404 หลักการสุขาภิบาลอาหาร  3(3-0-6) 
PEH405 เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการดานอนามัยสิ่งแวดลอม  3(2-1-4) 
PEH406 การควบคุมมลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือน และรังส ี  1(1-0-2) 
PEH407 การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัต ิ  2(2-0-4) 
PEH408 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ  3(3-0-6) 

 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ     7 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึง่ จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต   

 2.2.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PEH409 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอม  1(45) 
PEH410 สหกิจศึกษาสาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอม  6(640) 

 2.2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PEH411 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม  2(90) 
PEH412 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาอนามัยสิง่แวดลอม  5(450) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    จํานวนไมนอยกวา    6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถยื่น
ขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตาง ๆ 
ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต*** 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม      ปริญญาตรี  4 ป 
(หลักสตูรใหม พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Science Program in Health and Aesthetic 
                                                                                               
จุดประสงคเฉพาะ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

 1. รอบรูในศาสตรและศิลปทางดานสุขภาพและความงาม 
2. มีทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  
3. สามารถบูรณาการศาสตรความรูกับระบบบริการสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 4. มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
 5. มีทักษะในการวางแผนงาน วิเคราะห ปฏิบัติงานและประเมินผลรวมไปถึงการแกไขสถานการณไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 6. มีความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเขากับสถานการณไดเปนอยาง

ดี 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 12 
หนวยกิต  

2. มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายละจิตใจ 
3. มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และ
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  
โครงสรางสาขาวิชา 
  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 132 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 132 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาดังนี้   

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                    จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                           จํานวนไมนอยกวา   96 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ   53 หนวยกิต 

     2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก   36 หนวยกิต 

 2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ / สหกิจศึกษา    7 หนวยกิต 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                                         จํานวนไมนอยกวา    6 หนวยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน   

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                      จํานวนไมนอยกวา   30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                          จํานวนไมนอยกวา   96 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา                                                       จํานวนไมนอยกวา   89 หนวยกิต 
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 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ                                                         บังคับเรียนไมนอยกวา   53 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
SCH222 เคมีอินทรีย  3(3-0-6) 
SBT102 ชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
PHA101 สุขวิทยาประจําวนั  2(2-0-4) 
PHA102 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย  3(2-2-5) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
PHA103 การตรวจและประเมินสุขภาพเบื้องตน  3(2-2-5) 
PHA104 การใหคําปรึกษาดานสุขภาพและความงาม  2(1-2-3) 
PHA105 ผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม  3(2-2-5) 
PHA106 โภชนาการเพื่อสุขภาพและความงาม  3(3-0-6) 
PHA107 เภสัชเวทสําหรับสุขภาพและความงาม  3(2-2-5) 
PHA108 การนวดไทยเพื่อสุขภาพ  4(2-4-6) 
PHA109 ปฏิบัติการนวดไทยเพื่อสุขภาพ   4(0-8-4) 

PHA110 พื้นฐานการตั้งตาํรับเพื่อความงาม  3(2-2-5) 
PHA111 เคร่ืองมือดานสุขภาพและความงาม  3(2-2-5) 
PHA112 ผูดําเนนิการสปาเพื่อสุขภาพ  3(2-2-5) 
PHA113 จริยธรรมและกฎหมายทางดานสุขภาพและความงาม  2(1-2-3) 
PHA114 การพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางธรรมชาต ิ  3(2-2-5) 
PHA116 สัมมนาทางสุขภาพและความงาม  1(0-2-1) 
PHA117 วิจัยดานสุขภาพและความงาม  3(3-0-6) 

 2.1.2 กลุมวิชาเลือก                                             เลือกเรียนไมนอยกวา   36 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHA201 สุขภาพใจและการคิดบวก  3(3-0-6) 
PHA202 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและความงาม  3(2-2-5) 
PHA203 การดูแลสุขภาพตามวัย  3(2-2-5) 
PHA204 การนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ  3(1-4-4) 
PHA205 การดูแลสุขภาพและความงามหลังคลอด  3(1-4-4) 
PHA206 การจัดการอาหารและควบคุมน้าํหนัก  3(2-2-5) 
PHA207 การแพทยทางเลือกเพื่อสุขภาพและความงาม  3(3-0-6) 

PHA208 การนวดน้าํมันหอมระเหย  2(1-2-3) 
PHA209 วารีบําบัด  2(1-2-3) 
PHA210 การพัฒนาบุคลิกภาพ  2(2-0-4) 
PHA211 เคร่ืองสําอางและการแตงส ี  3(2-2-5) 
PHA212 การนวดนักกีฬา  3(2-2-5) 
PHA213 ภาวะผูนําและการทาํงานเปนทมี  3(2-2-5) 
PHA214 การนวดระบายน้าํเหลือง  3(2-2-5) 
PHA215 การนวดสวีดชิ  3(2-2-5) 

 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ     7 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึง่ จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต   



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี | 370 

 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563 

 2.2.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHA301 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาสุขภาพและความงาม  1(45) 
PHA302 สหกิจศึกษาสาขาวชิาสุขภาพและความงาม  6(640) 

 2.2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHA303 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสุขภาพและความงาม  2(90) 
PHA304 การฝกประสบการณวิชาชีพสุขภาพและความงาม  5(540) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    จํานวนไมนอยกวา    6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา 
สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวย
หมวดวิชาตางๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา   30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา    45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   3   หนวยกิต *** 
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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) 
                                                                                             
จุดประสงคเฉพาะ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู คุณลักษณะ และทักษะที่สามารถนําไปประกอบอาชีพในธุรกิจการบินและการ
บริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อสรางบุคลากรในธุรกิจสายการบริการใหมีจิตสํานึกในงานบริการตลอดจนมคุีณธรรมและจริยธรรม 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1. ตามเกณฑมาตรฐานคือ เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย
การจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 3. ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 4 .มีความสามารถดานภาษาอังกฤษตามเกณฑการประเมินของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
โครงสรางสาขาวิชา 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 127 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา   127 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                              จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                  จํานวนไมนอยกวา 91 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเสริมพื้นฐาน                                            6 ไมนับหนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาเนื้อหา                                               จํานวนไมนอยกวา 78 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาบังคับ                                       จํานวนไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
 2.2.2 กลุมวิชาเลือก                                         จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
 2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ                     13 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                      จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                  จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                      จํานวนไมนอยกวา 91 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเสริมพื้นฐาน                                                  จํานวนไมนอยกวา 9 ไมนับหนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ICM101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรมบริการ  3(2-2-5) 
ICM102 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมการจัดการ  3(2-2-5) 
ICM104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
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 2.2 กลุมวิชาเน้ือหา                                         จํานวนไมนอยกวา 78 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาบังคับ                                            บังคับเรียนไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IAM107 กฎหมายและขอกําหนดเก่ียวกับการบิน  3(3-0-6) 
IAM115 ทัศนคติ ความถนัดและจิตวทิยาการบริการในธุรกิจการบนิ  3(3-0-6) 
IAM116 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
IAM117 ทฤษฎีและพฤติกรรมองคการสําหรับธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
IAM220 การตลาดสาํหรับธุรกิจการบนิ  3(3-0-6) 
IAM221 การเตรียมตัวสอบโทอิค  3(2-2-5) 
IAM318 การจัดการการบริการการจราจรทางอากาศ  3(2-2-5) 
IAM319 การจัดการการบริการบนเคร่ืองบิน  3(2-2-5) 
IAM320 การจัดการการบริการภาคพื้น  3(2-2-5) 
IAM321 การจัดการการบริการโภชนาการ  3(2-2-5) 
IAM322 การจัดการการบริการพัสดุภัณฑทางอากาศ  3(2-2-5) 
IAM323 การปฏิบัติการและการจัดการสนามบนิ  3(2-2-5) 
IAM417 เศรษฐศาสตรและการจัดการงบประมาณสําหรับธุรกิจการบนิ  3(3-0-6) 
IAM418 การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
IAM419 การวิจัยสําหรับธุรกิจการบนิ   3(2-2-5) 
IAM420 กรณีศึกษาปญหาพิเศษในธุรกิจการบิน  3(2-2-5) 
ICM103 นวัตกรรมการเปนผูประกอบการ  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 กลุมวิชาเลือก                                เลือกเรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
 1) ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมภาษาใดภาษาหนึ่ง ไมนอยกวา  9  หนวย

กิต โดยหามนักศึกษาเลือกลงทะเบียนในรายวิชาในกลุมภาษาที่ตนเอง 
   ถือสัญชาต ิ

 

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 ภาษาญีปุ่นเพื่อการบนิ 1  3(2-2-5) 
VLJ112 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการบิน 2   3(2-2-5) 
VLJ211 ภาษาญีปุ่นเพื่อการบนิ 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) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLT111 ภาษาไทยเพื่อการบิน 1  3(2-2-5) 
VLT112 ภาษาไทยเพื่อการบิน 2  3(2-2-5) 
VLT211 ภาษาไทยเพื่อการบิน 3  3(2-2-5) 

 2) ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาตอไป โดยเลือกจากกลุมวชิาใดกลุมวิชาหนึ่ง 
    หรือทั้งสองกลุมวิชารวมกันไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

 

 2.1 กลุมวิชาการจัดการธุรกิจ (Business Management)   
 2.2 กลุมวิชาการบิน (Aviation)   

 กลุมวิชาการการจัดการธุรกิจ (Business Management)  
 กลุมวิชาการบิน (Aviation)  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IAM201 นิรภัยการบิน  3(3-0-6) 
IAM203 จุดสมดุลการกระจายน้าํหนักบรรทุก  3(3-0-6) 
IAM309 การจัดการสายการบิน  3(3-0-6) 
IAM324 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในสํานักงานธุรกิจการบิน  3(2-2-5) 
IAM325 เวชศาสตรการบนิ  3(3-0-6) 
IAM326 การจัดการการบริการลานจอด  3(2-2-5) 
IAM327 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
IAM328 การปฏิบัติการและการจัดการบตัรโดยสาร  3(2-2-5) 
IAM329 ภูมิศาสตรโลกและคําศัพทดานการบิน  3(3-0-6) 
IAM424 การจัดการความเสี่ยงสาํหรับธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
IAM425 การเงินสําหรับธุรกิจการบนิ  3(3-0-6) 
IAM426 การจัดการลูกคาสัมพนัธสาํหรับธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
IAM427 การจัดการแรงงานสัมพันธสําหรับธุรกิจการบนิ  3(3-0-6) 
IAM428 ธุรกิจการบินระหวางประเทศ  3(3-0-6) 
IAM429 การพัฒนารายไดเชิงพาณิชยสําหรับธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
IAM430 การจัดการทุนมนษุยสาํหรับธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

 2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 13 หนวยกิต 
 2.3.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IAM421 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการธุรกิจการบิน  1(45) 
IAM422 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการธุรกิจการบิน 1  6(640) 
IAM423 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการธุรกิจการบิน 2  6(640) 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการคา  
(หลักสตูรใหม พ.ศ. 2562)              ปริญญาตร ี4 ป 
Bachelor of Business Administration Program in Innovative Trading 
Management 
                                                                                             
จุดประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและริเร่ิมสรางสรรคนวัตกรรม และสามารถนําความรู

และประสบการณการฝกปฏิบตัิวิชาชีพไปใชในการประกอบอาชีพได 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางดานภาษาตางประเทศและมีความสามารถดานการสื่อสารขามวัฒนธรรมได

อยางเหมาะสม สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและสามารถทํางานเปนทีมได 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานทางคณิตศาสตรใน

การวิเคราะหวิจัย เพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาไดอยางมีระบบ 

     4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และใหเปนไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ 

2. ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

3. มีทัศนคติที่ดีตออุตสาหกรรมการบริการ และมีพื้นฐานจิตใจที่รักการเปนผูใหบริการตามเกณฑการ

ประเมินของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

          4. มีความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารตามเกณฑการประเมินของวิทยาลัยนวตักรรมการจัดการ 
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โครงสรางสาขาวิชา 
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 128 หนวยกิต  โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละ

กลุมวิชา ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา  128 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 92 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเนื้อหา  56 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาเสริมพื้นฐาน ไมนับหนวยกิต 3 หนวยกิต 
 2.1.2 กลุมวิชาบังคับ  41 หนวยกิต 
 2.1.3 กลุมวิชาเลือก  15 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาปฏิบัตกิารและกลุมวชิาการฝกประสบการณวชิาชีพ  36 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมกลุมวิชาปฏิบัติการ  29 หนวยกิต 
 2.2.2 กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือวิชาสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 92 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา จํานวนไมนอยกวา 56 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไมนับหนวยกิต 3 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ICM101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรมบริการ ไมนับหนวยกิต  3(2-2-5) 

 2.1.2 กลุมวิชาบังคับ บังคับเรียนไมนอยกวา 41 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ICM102 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมการจัดการ  3(2-2-5) 
ICM103 นวัตกรรมการเปนผูประกอบการ  3(2-2-5) 
ITM101 การตลาดและการขายเพื่อมาตรฐานการบริการ  3(2-2-5) 
ITM102 กฎหมายธุรกิจเพื่อนวัตกรรมการคา  2(2-0-4) 
ITM103 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนวัตกรรมการคา  2(1-2-3) 
ITM104 การจัดการนวัตกรรมการคา  3(3-0-6) 
ITM201 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยในยุคดิจิทัล  3(3-0-6) 
ITM202 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนเพื่อนวัตกรรมการคา   2(2-0-4) 
ITM203 บัญชีและการเงินเพื่อนวัตกรรมการคา  3(2-2-5) 
ITM301 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติประยุกตทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
ITM302 เศรษฐศาสตรเพื่อนวัตกรรมการคา  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 ภาษาอังกฤษเพื่อนวัตกรรมการคา 1  2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE257 ภาษาอังกฤษเพื่อนวัตกรรมการคา 2  2(1-2-3) 

 2.1.3 กลุมวิชาเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 1. ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมภาษาใด 

    ภาษาหนึ่ง 
 

ไมนอยกวา 
 

6 
 

หนวยกิต   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLC116 ภาษาจนีสาํหรับนวัตกรรมการคา 1  2(1-2-3) 
VLC117 ภาษาจนีสาํหรับนวัตกรรมการคา 2  2(1-2-3) 
VLC216 ภาษาจนีสาํหรับนวัตกรรมการคา 3  2(1-2-3) 
VLJ116 ภาษาญีปุ่นสําหรับนวัตกรรมการคา 1  2(1-2-3) 
VLJ117 ภาษาญีปุ่นสําหรับนวัตกรรมการคา 2  2(1-2-3) 
VLJ216 ภาษาญีปุ่นสําหรับนวัตกรรมการคา 3  2(1-2-3) 

 2. ใหเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ ไมนอยกวา   9 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM109 อุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยว  3(3-0-6) 
IHM207 การบริการบารและเคร่ืองดื่ม  3(2-2-5) 
ITM110 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม  3(3-0-6) 
ITM111 การใชภาษาไทยในการเขียนเชิงธุรกิจ  3(3-0-6) 
ITM112 การจัดการสินคาและบริการ    3(2-2-5) 
ITM113 การขายเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
ITM114 การจัดการประสบการณลูกคา   3(3-0-6) 
ITM115 ความรูพื้นฐานดานสุขภาพและความงาม   3(3-0-6) 
ITM210 กลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ   3(3-0-6) 
ITM211 การวิจัยและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค   3(2-2-5) 
ITM212 กลยุทธการตลาดดิจิทลั   3(3-0-6) 
ITM213 การสรางเครือขายพันธมิตร   3(3-0-6) 
ITM214 การบูรณาการการคาในตลาดอาเซียน   3(3-0-6) 
ITM215 การจัดการเชิงกลยุทธทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
ITM310 การใชโปรแกรมประยุกตในองคกรสมัยใหม   3(2-2-5) 
ITM311 ปญญาประดิษฐเพื่อธุรกิจการคา  3(3-0-6) 
ITM312 ธุรกิจการคาอิเล็กทรอนิกส   3(3-0-6) 
ITM313 การจัดการทรัพยสินทางปญญา  3(3-0-6) 
ITM314 การจัดการคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  3(3-0-6) 
ITM315 กลยุทธการเจรจาตอรองและการสรางแรงจูงใจทางการขาย  3(3-0-6) 
ITM410 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
ITM411 การจัดการแฟรนไชสและคูคาทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
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 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและกลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 36 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาปฏิบัติการ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ITM121 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจดัการนวัตกรรมการคา 1   4(455) 
ITM122 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจดัการนวัตกรรมการคา 2   4(455) 
ITM221 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจดัการนวัตกรรมการคา 3   4(455) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ITM222 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจดัการนวัตกรรมการคา 4   4(455) 
ITM321 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจดัการนวัตกรรมการคา 5   4(455) 
ITM322 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจดัการนวัตกรรมการคา 6   4(455) 
ITM421 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจดัการนวัตกรรมการคา 7   5(520) 

 2.2.2 กลุมวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ITM422 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการนวัตกรรมการคา  1(45) 
ITM423 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการคา  6(640) 
UBI101 การสรางและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหม  7(640) 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
***ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถยื่น

ขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตางๆ 
ดังนี ้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา  45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   3  หนวยกิต *** 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม    ปริญญาตร ี4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   
Bachelor of Arts Program in Hospitality and Hotel Management  
                                                                                               
จุดประสงคเฉพาะ 

เนนการผลิตบัณฑติใหมีคุณลักษณะ ดังนี ้

1. มีความรูทางวิชาการและทักษะวิชาชีพในศาสตรทางดานการบริการและการโรงแรม     มีความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน การใหบริการ และบริหารจัดการในธุรกิจบริการและการโรงแรม    ในระดับมาตรฐาน สมรรถนะ

ทางวิชาชีพของไทยและภูมิภาคอ่ืนของโลก 

2. มีบุคลิกภาพดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในทุกระดับไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งดาน

ความรูและทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1. ตามเกณฑมาตรฐานคือ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน หรือ 

2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม โดยวิธีเทียบโอน

การเรียน 

3. ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัด

การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก) 

4. ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร  
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โครงสรางสาขาวิชา 
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 127 หนวยกิต  โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละกลุมวิชา 
ดังนี้ 
จํานวนหนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา  127 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา  91 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเสริมพื้นฐาน  6 ไมนับหนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  บังคับเรียน จาํนวน  24 หนวยกิต 
 2.3 กลุมวิชาเฉพาะ  เลือกเรียนไมนอยกวา  60 หนวยกิต 
 2.3.1 กลุมวิชาบังคับ บังคับเรียนจาํนวน     30 หนวยกิต 
 2.3.2 กลุมวิชาเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา    30 หนวยกิต 
 2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา  7 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
 

การจัดการเรียนการสอน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 91 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเสริมพ้ืนฐาน  6  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ICM101  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ  3(2-2-5) 
ICM102 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมการจัดการ  3(2-2-5) 
 2.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ บังคับเรียน จํานวน 24 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ICM103           นวัตกรรมการเปนผูประกอบการ  3(2-2-5) 
IHM112 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
IHM113 จิตวิทยาการบริการสําหรับบุคลากรวิชาชีพการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
IHM114 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
IHM115 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและการสื่อสารขามวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
IHM222 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
IHM224 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
IHM228 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 

 2.3. กลุมวิชาเฉพาะ เลือกเรียนไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
 2.3.1 กลุมวิชาบังคับ   บังคับเรียน จํานวน        30 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM108 การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน  3(2-2-5) 
IHM206 การดําเนินงานและการจัดการครัว   3(2-2-5) 
IHM226 การตลาดและการขายสําหรับธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
IHM303 การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM304 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
IHM305    การสํารวจและวิจัยสําหรับการบริการและการโรงแรม  3(2-2-5) 
IHM321 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(2-2-5) 
HM322 การดําเนินงานและการจัดการอาหารและเคร่ืองดื่ม  3(2-2-5) 
IHM326 การดําเนินงานภัตตาคารและบริการจัดเลี้ยง  3(2-2-5) 
IHM329 สัมมนาประเด็นรวมสมัยในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(2-2-5) 

 2.3.2 กลุมวิชาเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 ก. กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ    15 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา  15 หนวยกิต   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM202 ความรูพื้นฐานและมาตรฐานการจัดการโฮมสเตยและรีสอรท   3(3-0-6) 

IHM207 การบริหารบารและเคร่ืองดื่ม  3(2-2-5) 

IHM223 ศิลปะการชงกาแฟ    3(2-2-5) 

IHM227 ศิลปะการจัดดอกไมและการตกแตงรวมสมัย    3(2-2-5) 

IHM231 การแกะสลักผักและผลไมในงานโรงแรม  3(2-2-5) 

IHM325 การควบคุมตนทุนอาหารและเคร่ืองดื่ม  3(3-0-6) 

IHM327 การสงเสริมการขายในงานสวนหนา  3(3-0-6) 

IHM331 ขนมหวานและขนมอบนานาชาต ิ  3(2-2-5) 

IHM333 การทองเที่ยวอยางยั่งยืน    3(3-0-6) 

IHM334 การวางแผนและการจัดการธุรกิจนําเที่ยว  3(3-0-6) 

IHM335 การจัดการลูกคาสัมพันธสําหรับธุรกิจบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 

IHM336 การจัดการอาหารไทยและอาหารนานาชาติในโรงแรม  3(2-2-5) 

IHM337 การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ  3(2-2-5) 

IHM338 การออกแบบและตกแตงอาหาร  3(2-2-5) 

IHM339 การประกอบอาหารแนวใหม         3(2-2-5) 

IHM403 การจัดการสปา          3(3-0-6) 

IHM410 การจัดการไมซ          3(3-0-6) 

 ข. กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืออาชีพ   15 หนวยกิต 
 1. กลุมวิชาภาษาอังกฤษ บังคับเรียน     6 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE261 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  2(1-2-3) 
VLE262 ภาษาอังกฤษสาํหรับแผนกอาหารและเคร่ืองดื่มในธุรกิจการบริการและการโรงแรม      2(1-2-3) 
VLE263 ภาษาอังกฤษสําหรับแผนกตอนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  2(1-2-3) 

 2. กลุมวิชาภาษาตางประเทศอ่ืนๆ เลือกเรียน ไมนอยกวา 9    หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLA116 ภาษาเวียดนามสําหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
VLA117 ภาษาเวียดนามสาํหรับแผนกอาหารและเคร่ืองดื่มในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
VLA216 ภาษาเวียดนามสําหรับแผนกตอนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 

    



 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี |382 

 

คูมือนักศึกษา ประจําป 2563  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLC121 ภาษาจีนสําหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม               3(3-0-6) 
VLC122 ภาษาจนีสาํหรับแผนกอาหารและเคร่ืองดื่มในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 

VLC221 ภาษาจีนสําหรับแผนกตอนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
VLJ121 ภาษาญี่ปุนสําหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
VLJ122 ภาษาญีปุ่นสําหรับแผนกอาหารและเคร่ืองดื่มในธุรกิจการบริการและการโรงแรม       3(3-0-6)  
VLK221 ภาษาเกาหลีสําหรับแผนกตอนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
VLT261 ภาษาไทยสําหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
VLT262 ภาษาไทยสาํหรับแผนกอาหารและเคร่ืองดื่มในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
VLT263 ภาษาไทยสําหรับแผนกตอนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 

 2.4 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หนวยกิต 
 เลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต   
 2.4.1 กลุมวิชาสหกิจศึกษา   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM415 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการการบริการและการโรงแรม  1(45) 
IHM416 สหกิจศึกษาการจัดการการบริการและการโรงแรม  6(640) 

 2.4.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM417 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการการบริการและการโรงแรม  2(90) 
IHM418 การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการการบริการและการโรงแรม  5(540) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี โดย
ไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี ้

 

*** ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา สามารถยื่นขอ
สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตางๆ ดังนี ้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา  45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   3  หนวยกิต *** 
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(General Education) 

ฉบับปรบัปรงุเล็กนอย พ.ศ. 2559 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวดัปทมุธาน ี

ฉบับปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2559 
หลักการและเหตผุล 

 เสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ รู เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม มีความรัก
และความปรารถนาดี พรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย และเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทย และสังคมโลก 
วัตถุประสงค 

วิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงคในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
1.  มีความรูพื้นฐานการดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ไดแก การรูจักตนเอง รูจักทองถ่ิน รูจักประชาคม

อาเซียน และประชาคมโลก รูเทาทันเทคโนโลยี  
2. มีความสามารถคิดวิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางมนุษย สังคม 

และธรรมชาติ  
3. มีทักษะในการดํารงชีวิต การใชภาษา การติดตอสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเสนอ 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต 
4. ใชคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และมีจิตอาสา มีสวนรวมในการแกปญหาพัฒนาสังคม 
หลักสูตร 

1. จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา     30 หนวยกิต 
2. โครงสรางหลักสูตร  

2.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร      7 หนวยกิต 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 
 VGE102  การใชภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร  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  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    13 หนวยกิต 
 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  ความเปนสากลเพื่อการดําเนินชีวิตในประชาคม  4(2-4-6) 

 อาเซียนและประชาคมโลก 
  Internationalization for Living in the ASEAN and  
  Global Communities 

  VGE109  อัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ    4(2-4-6) 
             VRU Identities 
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 รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 
    VGE111  ทักษะการรูสารสนเทศ        2(1-2-3) 
       Information Literacy Skills 

2.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี   10 หนวยกิต 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 

VGE106  นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร        4(2-4-6) 
Innovation and Scientific Thinking  

VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต     4(2-4-6) 
 Health for Quality of Life    

VGE110  ความฉลาดทางดจิิทัล        2(1-2-3) 
  Digital Intelligence 

3.  คําอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
VGE101   ตามรอยพระยุคลบาท  3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ พระจริยวัตร หลักการ
ทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
VGE102 การใชภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร            3(2-2-5) 

 Critical Thai Language for Communication 
 ความสําคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน ทักษะการ
สรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร การนําเสนอสารดวยวาจา ลายลักษณอักษร 
อยางมีวิจารณญาณ และการใชสื่อผสมในทางวิชาการ และสถานการณจริงในชีวิตประจําวัน 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนการฟง การพูด ในสถานการณตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน โดยคํานงึถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะนําตนเอง และผูอ่ืน การทักทาย การกลาวลา การถาม
ขอมูล การซื้อสินคา การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย และการขอรอง 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
 ฝก และพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน โดยเนนการอาน เพื่อหาหัวเร่ือง 
การอานจับใจความสําคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเร่ืองที่อานจากสื่อตาง ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อ
อิเลคทรอนิกส รวมถึงทักษะในการสืบคนขอมูล เปนตน 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร  4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking 
 สงเสริม และพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ใชในชีวิตประจําวัน เพื่อใหเกิดแนวคิดในการเลือกใชที่เหมาะสม รูเทาทัน มีความคิดสรางสรรค 
คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร 
มีความรูพื้นฐานการคํานวณทางคณิตศาสตร และสถิติเพื่อนําไปสูการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
 Health for Quality of Life 
       สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพกาย จิต และสังคม มีทักษะชีวิต มี
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับสุขภาพผูบริโภค การใชยา การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับเพศ และวัย ปองกันอุบัติภัย 
และเตรียมความพรอมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน มีความรู ความเขาใจ สามารถรับรูถึงความงาม 
ความรูสึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดลอมในชีวิตประจําวัน และชีวิตการทํางาน 
VGE108 ความเปนสากลเพ่ือการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  4(2-4-6) 
 Internationalization for Living in the ASEAN and Global Communities 
        ศึกษาความหมาย ที่มาของความเปนสากล ตลอดจนความรวมมือที่เกิดข้ึนจากการเขาสูความเปน
สากล เชน ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู และปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจากการเขาสูความเปนสากลรูและเขาใจในอิทธิพลของโลกที่มี
ตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 
VGE109 อัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ  4(2-4-6) 
 VRU Identities 
 สงเสริม และพัฒนาผู เรียนใหมีความภาคภูมิใจในความเปน “วไลยอลงกรณ” มีจิตอาสา 
มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบตอตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม มีทักษะชีวิตความเปน
มนุษยที่สมบูรณ มีบทบาทความเปนผูนํา และผูตาม มีสวนรวมในการแกไขปญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล     2(1-2-3) 
 Digital Intelligence       
 การเปนพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณของตนเองในโลกออนไลน และความเปนจริง 
สามารถจัดสรรเวลาหนาจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน รักษาความปลอดภัย ของตนเองในโลกออนไลนรักษา
ขอมูลสวนตัวและบริหารจัดการขอมูลที่ทิ้งไวบนโลกออนไลนคิดอยางมีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยี และสื่อในโลก
ยุคดิจิทัลไดอยางเกิดประโยชน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใชเทคโนโลยี มีทักษะในการสรางสรรคขอมูล
เพื่อเปลี่ยนความคิดใหม ๆ ใหเปนจริง ดวยการใชเคร่ืองมือดิจิทัลและการใชสื่อดิจิทัลหรือเทคโนโลยีเพื่อแกปญหาที่
ทาทายหรือเพื่อสรางโอกาสใหมๆ 
  VGE111  ทักษะการรูสารสนเทศ    
  Information Literacy Skills              2(1-2-3)  

ความหมาย ความสําคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศ ไดแก การวิเคราะหความ
ตองการสารสนเทศ แหลงทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหลงสารสนเทศ เคร่ืองมือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ 
กลยุทธการคนสารสนเทศ การประเมินคุณคาของสารสนเทศ การวิเคราะห และสังเคราะหสารสนเทศ การรวบรวม 
การเรียบเรียง และการนําเสนอสารสนเทศ   ในรูปแบบมาตรฐาน และการใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรม 
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	ชำระเงินที่การเงิน
	ส่งคำร้องพร้อมหลักฐาน (ที่อยู่และรูปถ่าย)
	ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	ไม่ถูกต้อง
	ถูกต้อง
	นักศึกษารับไปปรับปรุงแก้ไข
	แจ้งนักศึกษา
	ส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	คณะนำคำร้องส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	ไม่อนุมัติ
	อนุมัติ
	เสนอคณบดี (วิชาที่ขอเปิดสอน)
	เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
	ขั้นตอนการขอเรียนสมทบที่มหาวิทยาลัยอื่น
	ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง

	รับคำร้องขอเรียนสมทบที่คณะ
	เสนอคณบดี
	เสนออาจารย์ที่ปรึกษา+ประธานหลักสูตร
	อนุมัติ
	ไม่อนุมัติ
	นำคำร้องส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยที่ขอเรียนสมทบ
	อนุมัติ / ไม่อนุมัติ
	นำคำร้องพร้อมใบเสร็จส่ง
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	รับคำร้องที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	นำคำร้องไปชำระเงินที่การเงิน
	ขั้นตอนการขอใบรายงานผลการเรียน
	นำคำร้องและใบเสร็จพร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
	ต่อ 1 ฉบับ  ส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	รับคำร้องขอใบรายงานผลการเรียน
	ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	ชำระเงินที่การเงิน
	ขั้นตอนการขอใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	รับคำร้องขอใบผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
	ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	ชำระเงินที่การเงิน
	นำคำร้องและใบเสร็จ
	นำคำร้องและใบเสร็จส่ง
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	ขั้นตอนการขอใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
	นำคำร้องและใบเสร็จส่ง
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	รับคำร้องขอใบผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
	ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	ชำระเงินที่การเงิน
	นำคำร้องและใบเสร็จ
	ขั้นตอนการขอใบแทนหลักฐานการศึกษา
	ชำระเงินที่การเงิน
	นำคำร้องพร้อมใบเสร็จและใบแจ้งความ
	ส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	รับคำร้องขอใบแทนหลักฐานการศึกษา
	ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	รับใบนัด
	รับคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานที่คณะ
	ขั้นตอนการขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนนักศึกษาภาคปกติ
	นักศึกษาทุกคนมีเลขประจำตัว  11  หลัก  ตามที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวนักศึกษา รายละเอียดของรหัสและความหมายมีดังต่อไปนี้  ดังตัวอย่าง  63 –1 – 2 – 318 – 0001
	หมายเหตุ เริ่มเข้าปี พ.ศ. 2563
	นักศึกษาเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) เรียนที่มหาวิทยาลัย จ.ปทุมธานี
	นักศึกษาเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) เรียนที่มหาวิทยาลัย จ.ปทุมธานี
	ระดับปริญญาตรี  4  ปี
	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
	ลำดับที่ของนักศึกษาในห้องเรียน  คือ 0001

	อาจารย์ผู้สอนลงนาม
	ไม่อนุมัติ
	อนุมัติ
	เสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
	อาจารย์ผู้สอนลงนาม
	ไม่อนุมัติ
	อนุมัติ
	เสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
	เสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
	ไม่อนุมัติ
	อนุมัติ
	1. เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการศึกษาปฐมวัย และสามารถ บูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
	2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย และการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ
	โครงสร้างสาขาวิชา
	หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
	Bachelor of Education Program in Mathematics
	โครงสร้างสาขาวิชา
	หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
	หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
	หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
	1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ

	โครงสร้างสาขาวิชา
	หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา  ดังนี้
	1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
	2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ

	หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
	2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ

	โครงสร้างสาขาวิชา
	หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
	1. มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา และวิชาชีพครู เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
	2. มีความรู้ความสามารถในศาสตร์การสอน และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีทักษะและกระบวนการ ตลอดจนเลือกใช้เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม

	โครงสร้างสาขาวิชา
	หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
	1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพครู และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูเป็นไทยและสากล
	2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนรู้ และพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษทั้งในระดับชาติและระดับสากล
	3. เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษในบริบทและความต้องการที่หลากหลายทั้งการสอนสำหรับหลักสูตรศึกษาในระบบและการสอนเฉพาะด้าน
	4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนางานในหน้าที่ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนา ปรับปรุง และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา มีคว...
	5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิด ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเข้ากับศาสตร์สาขาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	โครงสร้างสาขาวิชา
	หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
	1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
	2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ

	โครงสร้างสาขาวิชา
	หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้

	หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
	1. มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ เสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม ขยันหมั่นเพียรมีความจริงใจ ปฏิบัติต่อผู้คนโดยเท่าเทียมกัน
	2. มีความรู้ในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้อื่นๆ ที่สัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชน เพื่อให้รู้ เข้าใจและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในแต่ละพื้นถิ่น

	หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
	หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
	1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
	2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฏี เนื้อหา สาระของดนตรี เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานดุริยางคศิลป์ และการประกอบอาชีพได้
	3. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้  ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพได้

	หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
	1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
	2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	3. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพได้
	1. มีความรู้ทางสุนทรียศาสตร์ที่เอื้อต่อศิลปะการแสดง เพื่อให้มีความเข้าใจในศาสตร์แต่ละศาสตร์ร่วมกัน
	2. มีความรู้ทางประวัติศิลปะการแสดง ทั้งประวัติศิลปะการแสดงไทย ประวัติศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประวัติศิลปะการแสดงตะวันตก ประวัติศิลปะการแสดงร่วมสมัย และประวัติวรรณกรรมการละคร
	3. มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีศิลปะการแสดง องค์ประกอบทางศิลปะการแสดง การออกแบบเพื่อการแสดง และวิวัฒนาการของการคิดของศิลปะการแสดง

	หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  126 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
	1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
	2. ผลิตบัณฑิตที่มีความศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนและท้องถิ่น โดยเฉพาะการมีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
	3. ผลิตบัณฑิตที่มีขีดความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

	หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
	หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
	1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกรับใช้สังคมส่วนรวมด้วยจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ
	2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางกฎหมายอย่างเหมาะสม สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างสอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพกฎหมาย
	3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแสวงหาและค้นคว้าความรู้ เพื่อนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมได้

	หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
	1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และสำนึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
	2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพที่ดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ
	3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันดีงามของไทย
	4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมรวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์
	5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
	6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อย หนึ่งภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
	7. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการงาน รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	Bachelor of Science Program in Computer Science
	1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และงานวิจัย ในภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น
	2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
	1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
	2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี     พ.ศ. 2557
	3. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
	หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้

	จุดประสงค์เฉพาะ
	1. ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
	คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

	โครงสร้างสาขาวิชา
	1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยครอบคลุมความรู้พื้นฐานทางด้านซอฟต์แวร์ ขั้นตอนการพัฒนา เพื่อให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล และสามารถแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่าง...
	2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานต่าง ๆ ในด้านของซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้การประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์ได้
	3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาแนวความคิดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
	การวิเคราะห์ระบบงาน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะในการร่วมกันทำงานเป็นทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	1. มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร เพื่อใช้อาหารบำบัดโรคให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนสามารถจัดบริการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	2. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ในการงานด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร
	3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของนักโภชนาการและนักกำหนดอาหารวิชาชีพ

	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
	จุดประสงค์เฉพาะ
	1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตรที่ทันสมัยอย่างครบวงจร
	2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเกษตร รวมทั้งปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้และทักษะไปศึกษาและวิจัยในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้
	4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และการดำรงตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
	คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
	โครงสร้างสาขาวิชา


	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
	จุดประสงค์เฉพาะ
	คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
	โครงสร้างสาขาวิชา

	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
	1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทัศนคติที่ดี และความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ
	2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพได้อย่างเหมาะสม สามารถดำเนินการธุรกิจภูมิทัศน์ได้อย่างถูกต้อง
	3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ความรู้ในการทำงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม นำความรู้มาใช้แก้ปัญหาของตนเอง และสังคม
	4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็นทั้งผู้นำ และผู้ตามที่ดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นทรัพยากรบุคคลในการทำงานทางวิชาชีพภูมิทัศน์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
	5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข มีความสามารถด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

	1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบ สร้าง และควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนการผลิตที่ทันสมัย
	2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและทักษะในด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เพียงพอที่จะศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นไป
	3. ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสำนึก  ในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
	โครงสร้างสาขาวิชา
	4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

	โครงสร้างสาขาวิชา
	1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีสมรรถนะในด้านการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา

	2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม
	3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
	โครงสร้างสาขาวิชา
	โครงสร้างสาขาวิชา
	2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาชีพได้
	3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทฤษฎีทางปฏิบัติการและทักษะปฏิบัติ สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี
	4. ผลิตบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองประเทศไทย 4.0
	1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและชุมชน
	2.  ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มในเชิงสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
	3.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและภาคเอกชน
	4.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการ ทฤษฎีวิชาชีพและทักษะปฏิบัติ สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นใน จรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี
	5.  ผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
	6.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงต่อไป
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	2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจในบริบทสภาพปัจจุบัน มีความสามารถด้านการจัดการ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพธุรกิจได้
	3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะชีวิตที่ดี
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	1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม และสามารถนำความรู้และประสบการณ์การฝึกปฏิบัติวิชาชีพไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
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