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สารจากอธิการบด ี
 

 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง ที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่องค์สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 
ทรงประทานก าเนิดมาเป็นเวลา ๙๐ ปี  นับแต่ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยได้ขยายบทบาทและหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ตลอดจนได้พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ จากสถานการณ์จริง เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยและสังคมโลกปัจจุบัน อันจะน าไปสู่การมีขีดสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตของนักศึกษาต่อไป โดยยึดมั่นในเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เป็นสถาบันที่น้อมน าแนว
ทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ “บัณฑิตจิตอาสา 
พัฒนาท้องถิ่น” และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมาตรฐานมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพ่ือความม่ันคง  ยั่งยืนของประเทศ มีคุณธรรม ศีลธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อ
สังคมโดยรวม ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดย มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
กระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive Learning) เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผ่านงานพันธกิจ สัมพันธ์ ถ่ายทอด และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทย ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อยู่ “ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อน วัยเรียน จนถึงระดับปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชาทั้งโปรแกรมที่สอน
เป็นภาษาไทยและสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมและพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นสากล เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาบ้านเมือง
ต่อไป ขอให้นักศึกษาทุกคนได้ตระหนักและระลึกอยู่เสมอว่า นักศึกษาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
จะต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาในขณะที่นักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องช่วยกันสร้างชื่อเสียงและ
ภาพพจน์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย   
 คู่มือนักศึกษาฉบับนี้นับว่าเป็นเอกสารส าคัญที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรที่เข้าศึกษาตลอดจนประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
 สุดท้ายนี้  ในนามของผู้บริหาร และคณาจารย์ ขออ านวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความส าเร็จในการศึกษา ตามที่ได้
มุ่งหวังไว้ทุกประการ 
 
 
 
                                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

                         จังหวัดปทุมธานี 
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ค าน า 
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 เล่มนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาใช้เป็นคู่มือ

ส าหรับวางแผนการเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้จนส าเร็จการศึกษา เนื้อหาสาระของคู่มือนักศึกษาเล่มนี้
ประกอบด้วยสิ่งจ าเป็นที่นักศึกษาจะต้องรู้ ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการยื่นค าร้อง ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา และหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกคน จะได้รับประโยชน์จากคู่มือนักศึกษาเ ล่มนี้
เพ่ือใช้เป็นแนวทางวางแผนจัดการศึกษาของตนเองจนสามารถศึกษาได้ส าเร็จสมดังความปรารถนาทุกประการ 
 

 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

              2565 
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ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เปนรูปวงรี 2 วงซอนกันระหวางวงรี สวนบน
เขียนเปนอักษรภาษาไทยวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ” สวนลางเขียนเปนอักษรภาษาอังกฤษวา “VALAYA ALONGKORN 
RAJABHAT UNIVERSITY”ภายใตวงรีดานในมีตราพระราชลัญจกรประจําพระองค พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ซ่ึงเปน        
รูปพระท่ีนั่งอัฐทิศประกอบดวยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเปนอุหรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปลงออกโดยรอบ เหนือจักรเปนรูปเศวตฉัตรเจ็ด
ชั้นตั้งอยูบนพระท่ีนั่ง อัฐทิศ แปลความหมายวา ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผนดิน 

 

 สีสัญลักษณตรามหาวิทยาลัย  มีความหมายดังนี้ 
    สีน้ําเงิน     แทนคา สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกําเนิดและพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”  
    สีเขียว   แทนคา แหลงท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึงอยูในแหลงธรรมชาติและมีสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม 
    สีทอง  แทนคา ความเจริญรุงเรืองทางปญญา 
    สีสม  แทนคา ความรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีกาวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    สีขาว  แทนคา ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตราสญัลักษณประจํามหาวิทยาลัย 

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
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สีเขียว หมายถึง สีท่ีตรงกับวันประสูติของสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  

ซ่ึงเปนองคประทานกําเนิดมหาวิทยาลัย 

 
 
 

วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถ่ินพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี 

 

 
 

มหาวิทยาลัยตนแบบแหงการผลิตครูพัฒนาศักยภาพมนุษยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทองถ่ินให
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

 

 
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษยโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สราง

เครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถ่ิน และเปนตนแบบท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของทองถ่ิน 
3. ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือพัฒนางานพันธกิจสัมพันธและถายทอด เผยแพรโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือขยายผลการปฏิบัติไปสูประชาชนในทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม 
4. สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพร

มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ  มีธรรมาภิบาลเพ่ือเปนแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 สรางมาตรฐานทางวิชาการท้ังใน

ดานการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม อันจะนําไปสูการสรางความม่ันใจแกสังคมวาได

จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับ ถึงแมวาในปจจุบัน จะมีความตองการของสังคมท่ีหลากหลาย มีความกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยีมากมาย แตมหาวิทยาลัยจะดําเนินการสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับโอกาสกาวทันความเปลี่ยนแปลงเหลานั้น และมีการพัฒนา

อาจารยผูสอนใหสามารถบูรณาการเนื้อหาวิชาใหสอดรับกับยุคสมัยของเศรษฐกิจท่ีกาวนําประเทศในขณะนี้ได โดยเฉพาะการสงเสริมใหบัณฑิต

สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับไปพัฒนาทองถ่ินใหมีคุณภาพใหมีวิถีชีวิตท่ีดีข้ึนอยางยั่งยืน 

 มหาวิทยาลัยไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคไวดังนี้ 

1. เปนผูมีความรูความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล สามารถนําความรูและทักษะไปประยุกตใชใน

การดํารงชีวิต 

2. มีทักษะพ้ืนฐานทางดานภาษาและคอมพิวเตอรเพ่ือการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง

จากแหลงความรูตาง ๆ ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหม่ันเพียรในการประกอบการงานอาชีพดวยใจรัก ดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม 

4. มีความรักผูกพันตอทองถ่ิน ภาคภูมิใจในคุณคาของความเปนไทย ภูมิปญญาไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

5. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจ 
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ประวัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

 สมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาตอการศึกษา ของกุลสตรีไทย จึงประทาน
อาคารพรอมท่ีดินประมาณ 4 ไร ใหกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2475 ปจจุบันคือ 
เลขท่ี 153 ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยยายนักเรียนฝกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) มา
จากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารยใหญ คนแรก คือ อาจารยนิลรัตน บรรณสิทธิ์วรสาสน โรงเรียนใชชื่อยอวา พ เปนสัญลักษณ และสีเขียว 
เปนสีประจําโรงเรียน เนื่องจากเปนสีประจําวันประสูติของพระองค 
 สถานศึกษาแหงนี้ไดปฏิบัติภารกิจดานการศึกษาท้ังแผนกฝกหัดครู และแผนกสามัญดวยดีตลอดมา และไดพัฒนาปรับเปลี่ยน
สถานภาพและคํานําหนาชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้ 
 1 ตุลาคม 2513 เปนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 
 พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝกหัดครูมาอยู ณ ท่ีตั้งปจจุบัน คือ เลขท่ี 1 หมู 20 ถนนพหลโยธินกิโลเมตรท่ี 48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพ้ืนท่ี 294 ไร 3 งาน 72 ตารางวา ท้ังนี้อาจารยอวยพร เปลงวานิช ผูอํานวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ ในขณะนั้น ไดดําเนินการติดตอประสานงานลวงหนากับผูวาราชการจังหวัด ปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน) จึงไดท่ีดิน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยแปลงนี้มาเปนท่ีตั้งของสถาบันในปจจุบัน 
 14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ และสมาคมศิษยเกาฯไว "ในพระบรมราชูปถัมภ" 
 9 พฤศจิกายน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ พรอมดวยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ
เจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย ทรงเปดพระอนุสาวรียสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคจํานวน 2 แสนบาท ตั้งเปน "มูลนิธิสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ 
 พ.ศ. 2520 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
 พ.ศ. 2528 เปดสอนสาขาวิชาชีพอ่ืนดวยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
 14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แก
วิทยาลัยครูท่ัวประเทศ เปนเหตุใหเปลี่ยนชื่อเปนสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 24 มกราคม 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ เปนผลใหสถาบันราชภัฏท่ัวประเทศเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง 
 6 มีนาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใช
ตราพระราชลัญจกรประจําพระองค รัชกาลท่ี 9 เปนตราสัญลักษณประจําสถาบันราชภัฏ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหา
ท่ีสุดมิได แก สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 15 กุมภาพันธ 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ และทรงเปดอาคารฝก
ประสบการณวิชาชีพ "อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ" 
 ปการศึกษา 2542 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป และ 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 ปการศึกษา 2543 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 15 กุมภาพันธ 2544 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จฯ วางพวงมาลาพระ
อนุสาวรียฯ ทรงเปดอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร และหองประชุมราชนครินทร ภายในอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
 21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานพระบรมรา
ชานุญาต ใหเปลี่ยนชื่อเปน "สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ" 
 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และไดประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547  
ยังผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดยกฐานะเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี" ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
 ปการศึกษา 2549  เปดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร 
 3 พฤษภาคม 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซ้ือ
ท่ีดินดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อท่ี 86 ไร 3 งาน 19 ตารางวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีเนื้อ
ท่ีท้ังหมด 381 ไร 2 งาน 91 ตารางวา ตั้งอยูเลขท่ี 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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 ปการศึกษา 2556 เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตร
นานาชาติ) และโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ หลักสูตรนานาชาติท่ีศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ปการศึกษา 2557 เปดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ไดแก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ท่ัวไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ
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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 

        พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําเนียบนายกสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธาน ี
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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 
อธิการบดี 

 

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 

จังหวัดปทุมธาน ี



12 | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 

คูมือนักศึกษาประจําปการศึกษา 2565 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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 ศ.ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  
 นายกสภามหาวิทยาลัย  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ผศ.ดร.สุพจน  ทรายแกว  

 อธิการบดี  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร  
 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
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     คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
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ผศ.ปรีชา  เศรษฐีธร ศ.ดร.ดิเรก  ปทมสิริวัฒน ศ.ดร.เดือน  คําด ี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

นายวีระพล  จริประดิษฐกุล นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ นายศานิตย  นาคสุขศร ี
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล นายสุวัฒน  เทพอารักษ นายเอกศักดิ์  คงตระกูล 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศ.จรัญพัฒน  ภูวนันท  ผศ.จรญู  ถาวรจักร 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
  

                 
                   
 

 

 

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

อธิการบดี 
ประธานกรรมการสงเสริมกจิการ

มหาวิทยาลัย 
ประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการ 
 

กรรมการผูแทนผูบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

รศ.ศศินันท  เศรษฐวัฒนบด ี    ผศ.ดร.เจษฎา  ความคุนเคย 
  

 
 
 
 

 

ผศ.ดร.ปณณรภัส  ถกลภักด ี  ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 
กรรมการผูแทนคณาจารย 

 
 

    
 
 

 
 
 
 

 

รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา  ผศ.ธนาวุฒิ วงศอนันต 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ  ผศ.จิตเจริญ  ศรขวัญ 

  

 

 

 

 รศ.ดร.นฤมล  ธนานันต  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

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

   

 ผศ.ดร.สุพจน  ทรายแกว  
   
 รองอธิการบดี  

 
 
 
 

 
 

 
 

รศ.ศศินันท  เศรษฐวัฒนบด ี ผศ.ดร.เจษฎา  ความคุนเคย รศ.ดร.นฤมล  ธนานันต 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

อ.ไชย  มีหนองหวา  อ.ปยะ  สงวนสิน 
   
 ผูชวยอธิการบดี  

   
 
 

อ.พิชญาณี  เชิงคีรี  ไชยยะ อ.ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ ผศ.ดร.ชัยวุฒิ  เทโพธ์ิ 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

ผศ.ธราพงษ  พัฒนศักดิ์ภิญโญ อ.ดร.โรจนันท  ทรงอยู ผศ.ดร.อัญชัญ  ยุติธรรม 
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 คณบดี  

   

 
 
 
 
 
 
 

  

ผศ.หรรษา  เวียงวะลยั ผศ.ดร.รตันา  สีด ี ผศ.จิตเจรญิ  ศรขวัญ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร 

   
 
 
 
 
 

  

ผศ.ดร. ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รศ.ดร.เบญจลักษณ  เมืองมีศร ี ผศ.ดร.นิสา  พักตรวิไล 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   
 
 
 
 
 

  

ผศ.ดร.ปณณรภัส   ถกลภักด ี รศ.ดร.กันตฤทัย  คลังพหล อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา 
คณะสาธารณสุขศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
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ผูอํานวยการ/สํานัก/ผูชวยอธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ สระแกว 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางนิธิวดี  เจริญสุข ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ 

สํานักงานอธิการบด ี
ผูอํานวยการ 

สํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
ผูอํานวยการ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิร ิ ผศ.ดร.ปุณยนุช  นิลแสง ผศ.ดร.ชัยวุฒิ  เทโพธ์ิ 
ผูอํานวยการ 

สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
ผูอํานวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูชวยอธิการบด ี

มรภ.วไลยอลงกรณ สระแกว 
   

 
 
 
 
  

 
  
 

 

 
 
 

 

 อ.ดร.นารี  คูหาเรืองรอง   
 ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  
   
 ผูอํานวยการกอง  

 
 
 
 
 

  

นางนิธิวดี เจริญสุข  นางนงลักษณ  สมณะ 
ผูอํานวยการกองกลาง  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 
หัวหนางาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 อ.ธันยนิชา วิโรจนรุจน  

 
หัวหนางาน  มรภ.วไลยอลงกรณ

กรุงเทพมหานคร  
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คณะครุศาสตร 
(Faculty of  Education) 

                ผูบริหารประจําคณะครุศาสตร 
ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

ผศ.จิตเจรญิ  ศรขวัญ คณบด ี
ผศ.ดร.ฐาปนา  จอยเจริญ รองคณบด ี
ผศ.ดร.นิติกร  ออนโยน รองคณบด ี
อ.เกียรติศักดิ์  รักษาพล รองคณบด ี       

          คณาจารยคณะครุศาสตร 
ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 

รศ.ดร.กันตฤทัย  คลังพหล ค.ด. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา  
กศ.ม. การวิจัยและสถิติทางการศกึษา  
กศ.บ. คณิตศาสตร 

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

รศ.ดร.สุชาวดี  เกษมณ ี
 

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

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

รศ.พนิดา  ชาตยาภา กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย  
ค.บ. การอนุบาลศึกษา 

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

ผศ.ดร.ชาญชัย  วงศสิรสวัสดิ ์ คอ.ด. การบรหิารอาชีวศึกษา 
คอ.ม. การบรหิารอาชีวศึกษา 
วท.บ. ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย 

ผศ.ดร.ฐาปนา  จอยเจริญ 
 
 

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

ผศ.ดร.ธนัชพร  บรรเทาใจ ปร.ด.คณิตศาสตร (โทควบเอก) 
วท.บ.คณิตศาสตร 

ผศ.ดร.ดนุชา  สลีวงศ 
 

 

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

ผศ.ดร.นิติกร  ออนโยน ปร.ด. การวิจยัและพัฒนาหลักสูตร 
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร  
ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มัธยมศกึษา-วิทยาศาสตร (เคมี) 

ผศ.ดร.เมษา  นวลศร ี
 
  

ค.ด. การวัดและประเมินผลการศกึษา   
ค.ม. วิจัยการศึกษา 
ค.บ. ชีววิทยาและวิทยาศาสตรท่ัวไป (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศและการเมืองการปกครองเปรยีบเทียบ 
ศษ.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา  
ศศ.บ. ไทยคดศีึกษา 

ผศ.ดร.เรขา  อรญัวงศ ค.ด. หลักสูตรและการสอน  
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร  
ค.บ. การมัธยมศึกษา 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 

ผศ.ดร.เลอลักษณ  โอทกานนท 
 

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

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 
 

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

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

ผศ.คันธรส  ภาผล กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย  
ค.บ. พัฒนาการครอบครัวและเดก็ 

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

ผศ.จิตตรี  พละกุล วท.ม. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
กศ.บ. วิทยาศาสตร-เคม ี 
สธ.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ผศ.ชยพล  ใจสูงเนิน อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ  
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

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

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

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

ผศ.วิลินดา  พงศธราธิก กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย  
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ผศ.ศุภมัย  พรหมแกว วท.ม. วิทยาศาสตรทางทะเล  
วท.บ. ชีววิทยา 

อ.ดร.กาญจนา  เวชบรรพต 
 

ปร.ด. คณิตศาสตรศึกษา  
ศษ.ม. คณติศาสตรศึกษา 
ค.บ. คณิตศาสตร 

อ.ดร.ตะวัน  ไชยวรรณ ปร.ด.เคม ี
วท.ม. เคมีชีวภาพ  
วท.บ. เคม ี

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  มูลโพธ์ิ ปร.ด. คณิตศาสตรศึกษา 
ศษ.ม. คณติศาสตรศึกษา  
ศษ.บ. การมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร) 

อ.ดร.วัสสพร  จิโรจพันธุ ปร.ด. การวิจยัและพัฒนาศักยภาพมนุษย  
ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร  
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร 

อ.ดร.สภุัชฌาน  ศรเีอ่ียม 
 

ค.ด. อุดมศึกษา 
ศศ.ม. ภาษาไทย 
กศ.บ. ภาษาไทย 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
อ.กุลชาติ  พันธุวรกุล ค.ม. การศึกษาปฐมวัย 

ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
อ.เกียรติศักดิ์  รักษาพล กศ.ม. ชีววิทยา 

วท.บ. วิทยาศาสตรการแพทย 
อ.จิรวุฒิ พงษโสภณ ศศ.ม. จิตตปญญาศึกษา 

ค.บ. มัธยมศึกษา 
อ.ชัยวัฒน  อุยปาอาจ ค.ม. การศึกษาคณิตศาสตร  

ค.บ. มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร (คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรท่ัวไป) 
อ.ณัฐพงศ  เช้ือเพชร ค.ม. ประถมศึกษา 

ค.บ. สุขศึกษา 
อ.ณัฐวัตร  สดุจินดา ศษ.ม.คณติศาสตรศึกษา 

ศษ.บ.คณิตศาสตรศึกษา 
อ.ธาชินี ศิวะศิลปชัย ค.ม. ประถมศึกษา 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อ.นพพล  จันทรกระจางแจง Master of Teaching Chinese to Speraker of Other Languages 

ศษ.บ. (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ) 
อ.นิตย  เน่ียงนอย ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  

ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
อ.เบญฐนาศิวรตัน  ไกรทิพย ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน วิชาเอกการประถมศึกษา 

ค.บ. การประถมศึกษา 
อ.ปารณีย  พฤกษาชาต ิ ศษ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา 

วท.บ. ธรณีวิทยา 
อ.พิชชารีย เกาะนํ้าใส ศศ.ม. ภาษาศาสตรประยุกต 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
อ.พูนพชร  ทัศนะ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 

กศ.บ. การสอนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
อ.ภัทรพรรณ  พรหมคช ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 

กศ.บ. การสอนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
อ.มณฑา  วิริยางกร ู ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
อ.ยุภาพร  นอกเมือง 
 

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

อ.รัญญา จติตอาจหาญ วท.ม. จิตวิทยาเด็กวัยรุนและครอบครัว 
ศศ.บ. จิตวิทยา 

อ.วิภาวดี  แขวงเมฆ วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ 
วท.บ.ชีววิทยา 

อ.วรานิษฐ  ธนชัยวรพันธ ค.ม. การศึกษาปฐมวัย  
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

อ.วิษณุ  สุทธิวรรณ กศ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา 
ร.บ.รัฐศาสตร 
ค.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป 

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

อ.ดร.ศสัยมน  สังเว ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

อ.สายนภา  วงศวิศาล M.A. Master's Degree Teaching Chinese to Speakers of Other 
Languages (MTCSOL), 
อ.บ. สาขาเอเชียศึกษา (ภาษาจีน) 

อ.สุชาวดี สมสําราญ กศ.ม. ชีววิทยา 
กศ.บ. ชีววิทยา 

อ.เสรมิ  พงศทอง  ศศ.ม. การสอนภาษาไทย 
กศ.บ. ภาษาไทย 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
อ.อนันต ลากุล ศศ.ม. ภาษาไทย 

ศศ.บ. ภาษาไทย 

อ.อนุพงศ ทวยนาค ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกตเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ) หลักสูตรนานาชาติ 

อ.อรรคภณ วชิรวัชร ศษ.ม. การสอนภาษาจีน 
ศษ.บ. ภาษาจีน 

อ.อรัญญา  มดุและ 

 
บธ.ม. ธุรกิจระหวางประเทศ  
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

Miss Shuying Cai M.A. Teaching Chinese to Speakers of Other Languages 
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คณะทคโนโลยีการเกษตร 
                (Faculty of Agricultural Technology) 

             ผูบริหารประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

ผศ.หรรษา  เวียงวะลยั คณบด ี

ผศ.ดร.คมกฤษณ  แสงเงิน รองคณบด ี

อ.ภาคิณ  หมั่นทุง รองคณบด ี
อ.ศิริวิมล  ศรมีีทรัพย รองคณบด ี

            คณาจารยประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
รศ.ดร.ศรีนอย  ชุมคํา วท.ด. สัตวศาสตร  

วท.ม. เกษตรศาสตร  
วท.บ. เกษตรศาสตร  

ผศ.ดร.กรรณิกา  อัมพุช ปร.ด. พืชไร  
วท.ม. เกษตรศาสตร 
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 

ผศ.ดร.คมกฤษณ  แสงเงิน 
 

ปร.ด. พืชศาสตร 
วท.บ. พืชศาสตร 

ผศ.ดร.สภุณดิา  พัฒธร 
 

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

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

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

ผศ.นันทปภัทร  ทองคํา 
 

วท.ม. วิทยาศาสตรการอาหาร   
ทษ.บ. เทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมอาหาร 

ผศ.ภาสุรี  ฤทธิเลศิ วท.ม. อุตสาหกรรมเกษตร  
วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

ผศ.วัฒนี  บุญวิทยา วท.ม. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
ทษ.บ. เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร 

ผศ.ศิริพร  นามเทศ วท.ม. สัตวศาสตร 
วท.บ. สัตวศาสตร 

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

ผศ.หรรษา  เวียงวะลยั 
 

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 
วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

อ.ดร.เจนจิรา นาม ี ปร.ด. (เกษตรศาสตร)  
วท.ม. (เทคโนโลยีการจดัการศตัรพืูช)  
วท.บ. (เกษตรศาสตร)  

อ.ดร.ธนกร  วังสวาง ปร.ด. พืชไร 
วท.ม. พืชไร 
วท.บ.วิทยาศาสตรเกษตร (เกียรตนิิยมอันดับ 1)  

อ.ดร.นุชรัฐ  บาลลา ปร.ด.พืชสวน  
วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ  
ค.บ.ชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ2) 

อ.ดร.ราชาวดี  ยอดเศรณ ี วท.ด. สัตวศาสตร  
วท.ม. เกษตรศาสตร 
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 

อ.ณัฐกาณต พิสุทธ์ิพิบูลวงศ วท.ม. (พืชสวน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคณุทหารลาดกระบัง 
วท.บ. (พืชสวน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคณุทหารลาดกระบัง 

อ.ธวัชชัย  มูลตลาด สถ.ม ภูมสิถาปตยกรรมศาสตร 
อ.ภาคิณ  หมั่นทุง สถ.ม. ภมูิสถาปตยกรรมศาสตร 

ทล.บ. เทคโนโลยภีูมิทัศน 
อ.วรุณยุพา  จุดศร ี วท.ม. พืชสวน 

วท.บ. พืชศาสตร 

อ.วิเชียร  พุทธศร ี สถ.ม. ภมูิสถาปตยกรรมศาสตร 
วท.บ. พืชศาสตร  

อ.ศิริวิมล  ศรมีีทรัพย สถ.ม. ภมูิสถาปตยกรรมศาสตร 
วท.บ. วิทยาศาสตรเกษตร 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(Faculty of Industrial Technology) 

           ผูบริหารประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

รศ.ดร.เบญจลักษณ  เมืองมีศร ี คณบด ี
ผศ.ดร.ประภาวรรณ  แพงศรี รองคณบด ี
ผศ.สญัลักษณ  ก่ิงทอง  รองคณบด ี
ผศ.อําพล  เทศด ี รองคณบด ี  

                     คณาจารยประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒอิาจารย 
รศ.ดร.กรินทร  กาญทนานนท Ph.D. Industrial Engineering  

M.S. Electrical Engineering  
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

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

รศ.ดร.วัชระ  เพ่ิมชาต ิ
 

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

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

ผศ.ดร.กฤษฎางค  ศุกระมูล 
 

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล   
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

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.ประภาวรรณ  แพงศรี  
 

วท.ม. วิทยาการการจดัการอุตสาหกรรม  
วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต 

ผศ.ดร.วิวัฒน  คลังวิจิตร 
 
 

ปร.ด. การบริหารอาชีวศึกษา 
กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป (ไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส) 

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

ผศ.ดร.อรวิกา  ศรีทอง วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 
MEM. Engineering Management 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

ผศ.กนกนาฏ  พรหมนคร ศ.ม. เครื่องเคลือบดินเผา  
ศ.บ. เครื่องเคลือบดินเผา (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ผศ.ธราพงษ  พัฒนศักดิ์ภิญโญ 
 

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

ผศ.ประจบ  ดีบุตร  
 

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

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิร ิ
 

ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เซรามิกส)  
ศป.บ. (ทัศนศิลป-เซรามิกส) 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒอิาจารย 
ผศ.สมคเณ  เกียรติกอง ค.อ.ม. สถาปตยกรรม 

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป (กอสราง) 

ผศ.สญัลกัษณ  ก่ิงทอง 
 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  
วศ.บ. เครือ่งจักรกลเกษตร 

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

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

อ.ดร.โยษิตา  เจรญิศิร ิ
 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 
วศ.ม. อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  
อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม 

อ.ดร.ริศภพ  ตรสีุวรรณ ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรูทางเทคโนโลยี 
ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

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

อ.วาท่ี ร.ต.กิตตศิักดิ์  วาดสันทัด 
 

วท.ม. หุนยนตและระบบอัตโนมัต ิ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

อ.จิรัญญา  โชตยะกุล 
 

วศ.ม. วิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม  
วท.บ. ฟสิกส 

อ.จุฑามาศ เถียรเวช 
 

ค.อ.ม. เทคโนโลยีการออกแบบผลติภัณฑ  
ศป.บ. นฤมิตศลิป (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

อ.โชติกาญจน  ราชกรม 
 

วศ.ม.วิศวกรรมโยธา 
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 

อ.ธนัง  ชาญกิจชัญโญ 
 

ศล.ม. การออกแบบ 
ศล.บ. เครื่องปนดินเผา 

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

อ.ภัทราภรณ  เหนือศร ี วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

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

อ.วิศวรรธน  พัชรวิชญ ค.อ.ม. เทคโนโลยผีลติภณัฑอุตสาหกรรม  
ค.อ.บ. สถาปตยกรรม 

อ.ศักย  บุญชูวิทย วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
อ.ศัลยชัย  ใจสมุทร วศ.ม. ทรัพยากรนํ้า 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
อ.ศิริวรรณ  พลเศษ ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม) 
อ.สุธาสินี  อินตุย วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธาทรัพยากรนํ้า 
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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 ี

ผศ.ดร.สมทรง  บรรจงธิติทานต รองคณบด ี

ผศ.ดร.หทัยรตัน  อวมนอย รองคณบด ี

              อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
รศ.ศศินันท  เศรษฐวัฒนบด ี  ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)  

กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) 
ผศ.ดร.กัมลาศ  เยาวะนิจ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)  

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 
ร.บ. (รัฐศาสตรการปกครอง) เกียรตินิยมอันดับ 2 

ผศ.ดร.ชนินทร  สวณภักด ี สส.ด. (การบรหิารสังคม)  
ศศ.ม. (พัฒนาชนบทศึกษา) 
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 

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.ธนาวุฒิ  วงศอนันต น.ม. (บริหารงานยตุิธรรม) 
น.บ.ท. (เนติบัณฑติไทย)  
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) 

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

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

ผศ.ดร.วิภาพร  ตณัฑสวัสดิ ์ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
ศศ.บ. (บัญชี)  

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

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

ผศ.ดร.อนงค  อนันตริยเวช 
 
 

ค.ด. (การอุดมศึกษา)  
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร) 
อ.บ. (บรรณารักษศาสตร) 

ผศ.ดร.อัญชัญ  ยุติธรรม  น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)  
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) 

ผศ.จิระศักดิ์  สังเมฆ พธ.ม. ปรัชญา  
พธ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
ผศ.เดือนฉายผูชนะ  ภูประเสริฐ ศ.ม. (จิตรกรรม) 

ศ.บ. (จิตรกรรม) 
ผศ.ธีระญา  ปราบปราม 
 

น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
น.บ.ท (เนติบัณฑติไทย)  
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) 

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

ผศ.นริศรา  จริยะพันธุ รป.ม.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ศศ.บ (รัฐศาสตร) 

ผศ.ประกาศิต  ประกอบผล 
 

อ.ม. จริยศาสตรศึกษา 
พธ.บ. การสอนสังคมศึกษา 

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

ผศ.ปยะ  สงวนสิน 
 

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

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

ผศ.พิชญาณี  เชิงคีรี  ไชยยะ 
  

อ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (วรรณคดไีทย)  

ผศ.มณเฑยีร  รุงหิรญั  ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี)  
ค.บ. (ดนตรสีากล)  

ผศ.วงศวริศ  นิพิฐวิทยา ศศ.ม. (ดนตรีปฏิบัติ)  
ศศ.บ. (ดนตรสีากล) 

ผศ.วรนุช  สิปยารักษ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) 

ผศ.วรรณลดา  กันตโฉม ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) 

ผศ.วิเชียร  ธนลาภประเสริฐ 
 

ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)  
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)  

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

ผศ.เอก  ศรีเชลียง 
  

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

อ.ดร.กฤตยชญ  คํามิ่ง 
 

ปร.ด. ทัศนศิลปและการออกแบบ  
ศ.ม. เครื่องเคลือบดินเผา  
ศ.บ. เครื่องปนดินเผา 

อ.ดร.จารุณี  มมุบานเซา รศ.ม. (การบริหารรัฐกิจ)  
บธ.บ. (การบริหารท่ัวไป) 

อ.ดร.ชนินทร  จักรภพโยธิน ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 
ศษ.บ. (สังคมศาสตร) 

อ.ดร.ชัชพันธุ  ยิ้มออน รป.ด. (รัฐศาสตร) 
ร.ม. (การปกครอง) 
ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

อ.ดร.ณัฏฐพัฒน   ผลพิกุล  ศป.ม. (นาฏยศลิปไทย) 
ศป.บ. (นาฏยศลิปตะวันตก) 

อ.ดร.ดสุิตธร  งามยิ่ง 
 

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร) 
ศศ.ม. (โบราณคดี) 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ศศ.บ. (นาฏศิลปไทย) 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒอิาจารย 
อ.ดร.ดวงกมล  ทองอยู 
 

วท.ม. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑติสาขาจิตวิทยาชุมชน)  
ค.บ. (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว-ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดบั 2 

อ.ดร.นัฏภรณ  พูลภักด ี ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง) 
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

อ.ดร.มนฤดี ชวงฉํ่า ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) 
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) 
บธ.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย) 

อ.ดร.มุกริน  วิโรจนชูฉัตร  C.F.C Language, Literacy,and Culture 
อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) 
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)  

อ.ดร.ลักขณา  แสงแดง ศป.ด. ศิลปกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต 
ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
ศป.บ. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

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

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

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

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

อ.พัชรินทร  รมโพธ์ิช่ืน ศศ.ม. (การจดัการทรัพยากรทางวัฒนธรรม) 
ศศ.บ. (นาฏศิลปและการละคร) เกียรตินิยมอันดับ 2 

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

อ.ธีระศักดิ์  เครือแสง 
 

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 
กศ.บ. (การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา) 

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

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

อ.เนมิ  อุนากรสวัสดิ ์
 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

อ.บุษบา  แฝงสาเคน ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)  
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 

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

อ.ปยะ  กลาประเสริฐ ศศ.ม. (รัฐศาสตร)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 

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

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

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

อ.รุงอรุณ  วณชิธนะชากร 
 

ศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจและอุตสาหกรรม) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
อ.ฤทัย สําเนียงเสนาะ คม. (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) 

ศศ.บ. (ศิลปะศาสตรบัณฑิต) 
อ.ฤทัยทิพย  จันทรสระแกว ศศ.ม. (รัฐศาสตรภาคภาษาอังกฤษ)  

น.บ. (นิติศาสตร) 
อ.วรนาฎ  อินถารต 
 

M.A. (Music Education)   
ดศ.บ. (การแสดงดนตรี) 

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

อ.วสนันท  อิทธิมีชัย อ.ม. (ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ) 
ว.บ. (วารสารศาสตร) 

อ.วาท่ี ร.ต.วุฒิชัย  สายบุญจวง 
 

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

อ.วิไลลักษณ  เรืองสม 
 

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

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

อ.ศิริขวัญ  บุญธรรม ศศ.ม. (บริหารการพัฒนาสังคม) 
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการเงิน) 

อ.ศิวนนท  นิลพาณิชย อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตนิิยมอันดับ 1 

อ.ศุภกร  ชมศิร ิ LLM. Master of Law in international Commercial law  
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) 

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

อ.สุคนธา  ฟูสุวรรณ ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ) 

ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 
อ.สธิุดา  โตะแสง 

 
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) 

ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 
อ.สุพรรณี  เรืองสงค ศศ.ม. (วิชาภาษาไทย) 

ศศ.บ. (วิชาภาษาไทย) 
Mr.Michael Robert Hellauer Bachelor of arts 
Mr.Sheldon Spencer Daniels Bachelor of Science Physics 
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คณะวิทยาการจัดการ 
(Faculty of Management Sciences) 

                    ผูบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 
ผศ.ดร.รตันา  สีด ี คณบด ี
ผศ.ชลียา  ยางงาม รองคณบด ี
อาจารยกิตินันธ  มากปรางค รองคณบด ี
อาจารยปวรศิา  เลิศวิริยะประสิทธ์ิ รองคณบด ี

                 คณาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ 
ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 

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

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

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

ผศ.ดร.ธันยธร  ตณิภพ บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. (การจัดการท่ัวไป) 
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

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

ผศ.ดร.ประกอบเกียรติ  อ่ิมศิร ิ
 

ปร.ด.นิเทศศาสตร 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร)  
นศ.ม. (สื่อสารมวลชน)  
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) 

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

ผศ.ดร.มนสิชา  อนุกูล 
 

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

ผศ.ดร.รตันา  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  ทองทวี MBA. (General  Business) 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

ผศ.ภารดี  นึกชอบ บช.ม. (การบัญชี)  
บช.บ. (การบัญชี) 

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

ผศ.ชวาลา  ละวาทิน 
 

บธ.ม. (การบริหารองคการและการจัดการ)  
บธ.บ. (การบริหารท่ัวไป) 

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

ผศ.ประพันธพงษ  ชิณพงษ ศศ.ม. (การจดัการทองเท่ียว)  
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเท่ียว) เกียรตินิยมอันดับ 2 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
ผศ.ประสิทธ์ิ  สุขสุมิตร คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)  

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

ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
ผศ.วรพจน  บุษราคมัวด ี บธ.ม. (การตลาด)  

บธ.บ. (การตลาด)   
บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

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

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

ผศ.ศิริพงษ  ฐานมั่น บธ.ม. (การจัดการท่ัวไป)  
กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

ผศ.ศิริวรรณ  คําด ี บธ.ม. (การจัดการองคการ)  
บช.บ. (การบัญชี) 

ผศ.สจุิราภรณ  ฟกจันทร พบ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)  
บธ.บ. (การบริหารท่ัวไป) 

ผศ.อภิชาติ  การะเวก บธ.ม. (การบัญชี) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

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  ยะร ี นศ.ม. (การโฆษณา)  
พธ.บ. (รัฐศาสตร)  
รป.บ. (รฐัประศาสนศาสตร) 

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

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

อ.ดร.ธนิษฐนันท  จันทรแยม บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส)  
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

อ.ดร.นิศากร  มะลิวัลย บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 

อ.ดร.วรรีัตน  สัมพัทธพงศ บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ)  
บธ.ม. (การตลาด)  
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

อ.ดร.ศรินธร  ไชยรตัน บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
บธ.บ. (การตลาด) 

อ.ดร.อัญชล ี เยาวราช บธ.ม. (การตลาด)  
บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

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

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

อ.จุรีรัตน  หนองหวา ศศ.ม. (การจดัการโรงแรมและการทองเท่ียว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเท่ียว) 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
อ.ถิรนันท  ทิวาราตรีวิทย วศ.ม. (วิศวกรรมโลจสิติกสและการจัดการโซอุปทาน)  

วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) 
อ.ธันยนิชา  วิโรจนรุจน บธ.ม. (การตลาด)  

นศ.บ. (ประชาสมัพันธ) 
อ.ธิติรัตน วงษกาฬสินธุ บช.ม. (การบัญชี)  

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

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 
อ.ปริยากร  สวางศร ี บธ.ม. (การบัญชี) 

บธ.บ. (การบัญชี) 
อ.ปวริศา  เลิศวิริยะประสิทธ์ิ 
 

ศศ.ม. (การจดัการโรงแรมและการทองเท่ียว)  
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเท่ียว) เกียรตินิยมอันดับ 2 

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

อ.ภัทรภร  พุฒพันธ 
 

บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

อ.วัชรพล  วงศจันทร บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส) 
ทล.บ. (การจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ) 

อ.ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ บช.ม. (การบัญชี)  
บธ.บ. (การบัญชี) 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
(Faculty of Science and Technology) 

                   ผูบริหารประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 
ผศ.ดร.นิสา  พักตรวิไล 

 

 

    

 

 

 

คณบด ี

ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี รองคณบด ี

อ.มัชฌกานต  เผาสวัสดิ ์ รองคณบด ี

อ.อรวรรณ  ชํานาญพุดซา รองคณบด ี

                     คณาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 

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

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

รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ 
 

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

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

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

ผศ.กมลมาศ  วงษใหญ 
 

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

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

ผศ.ณฎัฐิรา  ศุขไพบูลย วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์  สิงหสูงเนิน ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร (คอมพิวเตอร) 
ค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 

ผศ.ดร.ขนิษฐา  ภมรพล 
 
 
 

ปร.ด. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
วท.ม. วิศวกรรมและการจดัการสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ) 
วท.บ. เคมีทรัพยากรสิ่งแวดลอม  
ศ.บ.  เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย 

ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน  ปร.ด. วิทยาศาสตรศึกษา (เคมี) 
วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา (เคมี) 
ค.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป 

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

ผศ.ดร.ดรุณี  หันวิสยั ปร.ด. คณิตศาสตรประยุกต 
ค.ม. คณติศาสตร 
ค.บ. คณิตศาสตร 

ผศ.ดร.ตรีณรรถ  ศรสีุนนท 
 
 

ปร.ด. วนศาสตร (การจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอม)  
วท.ม. การจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอม 
วท.บ. การพัฒนาการเกษตร 

ผศ.ดร.นิสา  พักตรวิไล วท.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)  
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)  
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
ผศ.ดร.ปณณรภัส  ถกลภักดี Ph.D. Polymer Chemistry and Engineering  

M.S. Polymer Science 
วท.บ. เคม ี

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

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

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

ผศ.ดร.รตัถชล  อางมณ ี ปร.ด. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยพ้ืีนพิภพ 
วท.ม. ภูมิศาสตรการวางแผนการตั้งถ่ินฐานมนุษย  
วท.บ. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ผศ ดร.วัชราภรณ  วงศสกุลกาญจน วท.ม.สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
วท.บ. วท.บ.อนามัยสิ่งแวดลอม 

ผศ.ดร.วีระวัฒน  อุนเสนหา 
 
 

ปร.ด. (การจดัการสิ่งแวดลอม) 
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม) 
ศศ.บ. ศึกษาศาสตรประถมศึกษา 

ผศ.ดร.สําเนียง  อภิสันติยาคม 
 
 

วท.ด. เคมีอินทรีย  
วท.ม. เคมีอินทรีย 
วท.บ. เคม ี

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

ผศ.จุฑารัตน  โพธ์ิหลวง 
 

วท.ม. คณิตศาสตร  
วท.บ. คณิตศาสตร 

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

ผศ.ดวงเดือน  วัฏฏานุรักษ วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ  
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.ปทมาภรณ  เจรญินนท  วท.ม. เภสัชเคมีและพฤกษเคม ี
วท.บ. การแพทยแผนตะวันออก 

ผศ.ไพรินทร  มีศร ี วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บธ.บ. ระบบสารสนเทศ 

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

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

ผศ.วรายุทธ  อัครพัฒนพงษ 
 

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

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

ผศ.วิวัฒน  ชินนาทศิริกุล พบ.ม. สถิติประยุกต (ระบบและการจัดการสารสนเทศ)  
กศ.บ. คณิตศาสตร 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
ผศ.เศรษฐพงศ  วงษอินทร 
 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
วท.บ. สถิติประยุกต 

ผศ.สุนี  ปญจะเทวคุปต 
 
 

พบ.ม. สถิติประยุกต (วิทยาการคอมพิวเตอร)  
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กศ.บ. คณิตศาสตร 

ผศ.อมีนา  ฉายสุวรรณ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

ผศ.อัจจิมา  มั่นทน วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
วท.บ. เทคโนโลยีการจดัการ 

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

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

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

อ.ดร.นพมาศ  ประทุมสตูร ปร.ด. (ฟสิกส) 
วท.ม. (ฟสิกส)  
วท.บ. (ฟสิกส)   

อ.ดร.นพรตัน  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  เต็มญารศลิป ปร.ด. เคม ี
วท.ม. เคม ี 
วท.บ. เคม ี

อ.ดร.ประณมกร อัมพรพรรดิ ์ Ph.D.Computer Science and information Systems 
M.A.Information Science Database Systems 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

อ.ดร.พชรวรรณ  รตันทรงธรรม  
 

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

อ.ดร.มัทนภรณ  ใหมคาม ิ
 
 

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

อ.ดร.วิชัย  กองศร ี วท.ม. ฟสิกส  
B.Eng. Micro-electronic  

อ.ดร.สจันา  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) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 
วท.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542. 

อ.ดร.สินีนาท  สุขทนารักษ  ปร.ด. วิทยาศาสตรการอาหาร 
วท.ม. วิทยาศาสตรการอาหาร 
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจดัการ 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
อ.ดร.สภุาวิณี  ขันคํา ปร.ด. คณิตศาสตรประยุกต 

วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต  
วท.บ. คณิตศาสตรประยุกต 

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

อ.ดร.อมตา  อุตมะ 
 

วท.ม. อาชีวเวชศาสตร 
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
วบ.บ. วิทยาศาสตรสุขภาพ 

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

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

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  จันทรฉลอง วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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.ณหทัย  โชติกลาง วศ.ด. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
สบ. อนามัยสิ่งแวดลอม 
วท.บ. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

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

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

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

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

อ.เดชพล  จิตรวัฒนกุลศิร ิ
 

M.Eng. Water Engineering and Management 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ้า 

อ.นันทิภา  แกวลี 
 

วท.ม. สาธารณสุขศาสตร 
วท.บ. เทคนิคการแพทย 

อ.นิธิพนธ  นอยเผา 
 

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

อ.ปณณรัตน  วงศพัฒนานิภาส วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร (คอมพิวเตอร) 
คอ.บ. อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 

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

อ.มัชฌกานต เผาสวัสดิ ์ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 

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

อ.วีระศักดิ์  ศรลีารตัน คศ.ม. ออกแบบแฟช่ันผาและเครือ่งกาย 
ศศ.บ. คหกรรมศาสตร 

อ.ลัดดาวัลย  กงพล ี
 

พทป.บ. การแพทยแผนไทยประยุกต 
วท.ม. กายวิภาคศาสตร 

อ.สุจารณิี  สังขวรรณะ 
 

วท.ม. (โภชนศาสตร)  
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร 

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

อ.สุรินทร  อุนแสน 
 

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.อรรถพร  ธนูเพ็ชร 
 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.อรวรรณ  ชํานาญพุดซา วท.ม. สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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คณะสาธารณสุขศาสตร 
(Faculty of Public Health) 

              ผูบริหารประจําคณะสาธารณสุขศาสตร 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 
ผศ.ดร.ปณณรภัส  ถกลภักด ี คณบด ี

ผศ.นัชชา  ยันต ิ รองคณบด ี

อ.ธธิธา  เวียงปฏิ รองคณบด ี
อ.พิชสุดา  เดชบุญ รองคณบด ี

              คณาจารยประจําคณะสาธารณสุขศาสตร 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒอิาจารย 
รศ.ดร.พรรณี  บัญชรหัถกิจ Dr.PH. (Health Education and Behavioral Science) 

ส.ด. (สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร) 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาสุขศึกษา 
ค.บ. (สุขศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา) 
 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.ทัศพร  ชูศักด์ิ ปร.ด. (การจัดการบริการสุขภาพ) 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.บ. (การวัดและการประเมินผลการศึกษา) 
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ) 
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) 
คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและครอบครัว) 
สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 

ผศ.ดร.นพกร  จงวิศาล M.P.H.Occupational and environmental Health 
Ph.D.Industrial Hygienr and toxicolgy 
วท.บ. อาชีวอนามัย 

ผศ.กริช  เรืองไชย ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)    

ผศ.นัชชา  ยันติ วท.ม. สาธารณสุขศาสตร  
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 

   ผศ.ศศิธร  ตันติเอกรัตน พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
พย.บ. พยาบาลศาสตรและผดุงครรภ 

ผศ.อารีย  สงวนชื่อ วทม.สาธาณสุขศาสตร สาขาสุขศึกษา  
ค.บ. สุขศึกษา 

อ.ดร.กลาณรงค  วงศพิทักษ ปร.ด. (วิทยาศาสตรสุขภาพ) 
ส.ม. (บริหารสาธารณสุข) 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

อ.ดร.นภัสรัญชน  ฤกษเรืองฤทธ์ิ  
 

ปร.ด. (การแพทยแผนไทยประยุกต) 
ส.ม. (การจัดการสรางเสริมสุขภาพ) 
วท.บ. (การแพทยแผนไทยประยุกต) 

อ.ดร.นภัสรัญชน  ฤกษเรืองฤทธ์ิ  
 

ปร.ด. (การแพทยแผนไทยประยุกต) 
ส.ม. (การจัดการสรางเสริมสุขภาพ) 
วท.บ. (การแพทยแผนไทยประยุกต) 

อ.ดร.รัฐพล   ศิลปรัศมี 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม) 
วท.ม. (สุขาภิบาลส่ิงแวดลอม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 

อ.กุลภัสรชา  มาอุน  วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒอิาจารย 
อ. ชวภณ  พุมพงษ วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวการแพทย) 

พท.ป. (การแพทยแผนไทยประยุกต) 
อ. ภัทรา  พวงชอ วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ) 

วท.บ. (การแพทยแผนตะวันตก) 
อ.จันทรรัตน  จาริกสกุลชัย วท.ม. (วิทยาศาสตรเครื่องสําอางค) 

วท.บ. สาธารณสุขศาสตร (สาขาอาหารและโภชนาการ) 
อ.เจียระไน  ปฐมโรจนสกุล  วท.ม. (สุขาภิบาลส่ิงแวดลอม) 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาอนามัยส่ิงแวดลอม 
อ.ฉัตรประภา  ศิริรัตน ส.ม. สาธารณสุขศาสตร  

วท.บ. สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
อ.ธธิธา  เวียงปฏิ ส.ม. โภชนศาสตรเพ่ือสุขภาพ  

วท.บ. สาธารณสุขศาสตร (วิทยาศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอม) 
อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท  วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป) 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

อ.นาตยา  ดวงประทุม วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) 
วท.บ. (กายภาพบําบัด) 

อ.ปณณทัต ตันธนปญญากร วท.ม. (วิทยาการระบาด) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 

อ.พลอยฌญารินทร  ราวินิจ ส.ม. การจัดการสรางเสริมสุขภาพ 
อ.พิชสุดา  เดชบุญ ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร) 

วท.ม.อนามัยครอบครัว 
วท.บ. สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 

อ.เฟองฟา  รัตนาคณหุตานนท ส.ม. อนามัยส่ิงแวดลอม  
วท.ม. วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

อ.ศศิวิมล  จันทรมาลี วท.ม. (สุขาภิบาลส่ิงแวดลอม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 

อ.ศิริชัย จันพุม ส.ม. (การบริหารสาธารณสุข) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 

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

อ.ภิเชษฐ  จําเนียรสุข ปร.ด. (เวชศาสตรชุมชนและครอบครวั) 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 

อ.อภิญญา  อุตระชัย ส.ม. สุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ 
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร 

อ.อัษฎาวุฒิ  โยธาสุภาพ วท.ม.(วิทยาการระบาด) 
อ.อานันตยา  ปองกัน แพทยศาสตรบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี 

คูมือนักศึกษาประจําปการศึกษา 2565 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
(Collage of Innovative Management (CIM)) 

                    ผูบริหารประจําวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
ชื่อ – นามสกุล    ตําแหนง 

อ.ปรชัญพัชร  วันอุทา คณบด ี
ผศ.ดร.วนัสพรรัศม  สวัสด ี รองคณบด ี  
ผศ.ดร.อมรรักษ  สวนชูผล รองคณบด ี
อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน รองคณบด ี

               คณาจารยประจําวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒอิาจารย 

ผศ.ดร.ชมัยภรณ  ถนอมศรีเดชชัย ร.ด. ความสัมพันธระหวางประเทศ 
ศศ.ม. รัฐศาสตร 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

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

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

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 

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

ผศ.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.พูนสวัสดิ์  แกวเกียรติสกุล 
 

บธ.ม. การตลาด  
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

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

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

อ.ดร.นภาพร  สิงหนวล 
 
 

ปร.ด. การจัดการสาธารณะ 
บธ.ม. การจัดการสาธารณะ 
วท.บ. วนศาสตร (วนศาสตรชุมชน) 

อ.ดร.ประภาพร  ชุลีลัง 
 
 

ศษ.ด. สิ่งแวดลอมศึกษา 
พบ.ด. รัฐประศาสนศาสตร 
ศศ.บ. รัฐศาสตร  
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒอิาจารย 
อ.ดร.ภัทรพล  ชุมม ี ปร.ด. บรหิารธุรกิจ  

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.สินิทรา  สุขสวัสดิ ์ M.M. Marketing  
กศ.ม. การวิจัยและสถิติทางการศกึษา 
วท.บ. คณิตศาสตรประยุกต 
วธ.บ. การตลาด 

อ.ดร.สุขสกล  วลญัตะกุล ปร.ด. การบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา 
บธ.ม. ธุรกิจระหวางประเทศ 
บธ.บ. การตลาด 
วท.บ. การพยาบาล 

อ.กฤษสกุล  เจตนะวิบูลย บธ.ม. การจัดการการบิน 
อ.ชนัญชิตา  อรุญแข บธ.ม. การจัดการการโรงแรมและการทองเท่ียว 

ศศ.บ. การทองเท่ียวและการโรงแรม 
อ.ธัชชัย  อินทะสุข 
 

บธ..ม. การตลาด  
ศศ.บ. การตลาด 

อ.ปรชัญพัชร  วันอุทา บธ.ม. การจัดการการบิน 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ เกียรตนิิยมอันดับ 1 

อ.พัชราภรณ  จันทรฆาฎ ศศ.ม. การจดัการการโรงแรมและการทองเท่ียว 
บธ.บ. การจัดการการทองเท่ียว 

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

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.อรวรรณ  สิทธิวิจารณ M.A. International Communication 
ศศ.บ. การทองเท่ียวและการโรงแรม 
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งานวิชาศึกษาทั่วไป 
(General Education) 

              ผูบริหารประจํางานวิชาศึกษาทั่วไป  
ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

อ.ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ ผูชวยอธิการบด ี
อ.ดร.อมตา อุตมะ รองหัวหนางานวิชาศึกษาท่ัวไป 
อ.ธีรพงษ  นอยบุญญะ รองหัวหนางานวิชาศึกษาท่ัวไป 

              คณาจารยประจํางานวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒอิาจารย 
ผศ.กานตมณี  ไวยครุฑ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 

ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป 
ผศ.วรภร  ศิลาเจริญธนกิจ บธ.ม. การบัญชีบริหาร 

บธ.บ. ธุรกิจศึกษาการบัญชี 
ผศ.ดร.โกมล  จันทวงษ ปร.ด. การศึกษาและการพัฒนาสังคม  

กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว  
กศ.บ. สังคมศึกษา 

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

อ.ดร.กัตตกมล  พิศแลงาม วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

อ.ดร.นลินอร  นุยปลอด ปร.ด. อณพัูนธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร 
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 
วท.บ. ชีววิทยา 

อ.ดร.เบญจภา  ไกรทอง ปร.ด. พัฒนศาสตร 
นศ.ม. นิเทศศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 

อ.ดร.โรจนันท  ทรงอยู ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร 
ศศ.ม. การจัดการวัฒนธรรม 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

อ.ชยกร  สัตยซ่ือ วท.ม.การจัดการความรู 
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.ณัฐพงษ  ยิ่งยง บธ.ม. การตลาด 
อ.ธนณภัทร  เพียรชาง ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
อ.ธีรพงษ  นอยบุญญะ ศศ.ม. รัฐศาสตร   

ศศ.บ. รัฐศาสตร 
น.บ. นิติศาสตร 

อ.ปรียาภา  เมืองนก 
 

พธ.ม.การพัฒนาชุมชน  
ทล.บ.เทคนิคการพิมพ 

อ.วาท่ีรต.ปยะพงศ  ยงเพชร วศม.วิศวกรรมพลังงานทดแทน 
อ.ผกามาศ  เลียงธนะฤกษ ศศ.ม.ประชากรศาสตร 
อ.ภัทรเวช  ธาราเวชรักษ 
 

วศ.ม.การจัดการงานวิศวกรรม 
วศ.บ.วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลย ี

อ.มงคล   ถิ่นคําบง ศป.ม.เทคโนโลยีการศึกษา 
นศ.บ.นิเทศศาสตร 

อ.รวิธร  ฐานัสสกุล ศศ.ม.รัฐศาสตร 
ศศ.บ.รัฐศาสตร 

อ.วรรนิสา  หนูชวย ค.ม.เทคโนโลยีและการส่ือสาร 
ศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา 

อ.วัชราภรณ  ถมจอหอ น.ม.กฏหมายมหาชน 
อ.วิณากร ท่ีรัก 
 

กษ.ม. การจดัการทรัพยากรเกษตร 
วท.บ. การประมง 

อ.สมชัย  แสนภูมี ร.ม. การเมืองและการจัดการปกครอง 
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งานศูนยภาษา 
(Language Center) 

               คณาจารยประจํางานศูนยภาษา 
ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 

รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ ค.ด. หลักสูตรและการสอน 
กศ.ม. การอุดมศึกษา 
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

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

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

ผศ.จิรารัตน  ประยูรวงษ อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ  
อ.บ. ภูมิศาสตร (เกียรตินิยมอันดบั 1 เหรียญทอง) 

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

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

อ.กษิรา จันทะสะเร 
 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรเพ่ือการสื่อสาร) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

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

อ.ปทมา  รื่นสุข ศศ.ม. ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

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

อ.อิสรา  นามตาป อ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

อ.Luo Xun Bachelor Degree of Arts in Fine Art Education 
Master of Literature 
Modern and Contemporary Chinese Literature 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  สระแกว 
 (Sakaeo) 

              ผูบริหารประจํา มรภ.วไลยอลงกรณฯ สระแกว 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ  เทโพธ์ิ ผูชวยอธิการบด ี
อ.กีรฉัตร วันชวย รองผูอํานวยการ 
อ.คณิต  เรืองขจร รองผูอํานวยการ 
อ.ฉัตรชัย  เสนขวัญแกว รองผูอํานวยการ 

              คณาจารยประจํา มรภ.วไลยอลงกรณฯ สระแกว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
ผศ.ดร.ชมัยภรณ  ถนอมศรีเดชชัย ร.ด. รัฐศาสตร 

   
  

ผศ.ดร.ชัยวุฒิ  เทโพธ์ิ 

 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ   

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

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

อ.กีรฉัตร  วันชวย บธ.ม. บริหารธุรกิจ  
วท.บ. เคม ี

อ.คณิต  เรืองขจร บธ.ม. การจัดการท่ัวไป  
บธ.บ. การจัดการ-การจดัการทรัพยากรมนุษย 

อ.จารุนันท  ไชยนาม วทม. สัตวศาสตร 
วท.บ. สัตวศาสตร 

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

อ.ฉัตรชัย  เสนขวัญแกว วท.ม. สัตวศาสตร  
วท.บ. สัตวศาสตร  

อ.เฉลิมพงษ  จันทรสุขา ศศ.ม. พัฒนาสังคมและมนุษย (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) 
รบ. รัฐศาสตร (รัฐศาสตรบัณฑิต) 

อ.ณัฐกาณต  พิสุทธ์ิพิบูลวงศ วท.ม. พืชสวน 
วท.บ. พืชสวน 

อ.ไชยวัฒน  สมสอางค ศศ.ม.พัฒนามนุษยและสังคม 

อ.เทอดเกียรติ  แกวพวง 

 
วท.ม. เคมี (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) 
วท.บ. เคมี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 

อ.ปณัท  สุขสรอย วท.ม. สัตวศาสตร  
วท.บ. เทคโนโลยีการผลติสตัว 

อ.ปรีชญา  รุงวิกรัยกานต วท.ม. นิติวิทยาศาสตร 

อ.ปุณณานันท   พันธแกน วท.ม. ชีววิทยา (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) 
วท.บ. ชีววิทยา (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 

อ.พรรณ ี พิมพโพธ์ิ บธ.ม. การบรหิารการตลาด  
บธ.บ. การตลาด 

อ.เพ็ญศรี  ชิตบุตร รม. การเมืองการปกครอง (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) 
รบ. การเมืองการปกครอง (รัฐศาสตรบัณฑติ) 

อ.รังสรรค  ลีเบ้ียว บธ.ม. การจัดการท่ัวไป  
บธ.บ. การจัดการท่ัวไป 
วท.บ. เทคนิคการแพทย 

อ.วราวุฒิ คําพานุช รอ.ม. การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน (มหาบัณฑิต) 
ร.บ. การปกครอง (รัฐศาสตรบัณฑิต) 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิอาจารย 
อ.วุฒิวัฒน  อนันตพุฒิเมธ ศศ.ม. รัฐประศาสนศาสตร 

ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร  

อ.สลลิรดา  รัตนพลที ร.ม.การเมืองการปกครอง 
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 ตอนที่ 2 
ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 
………………............................................. 

  โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2506 
  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้เข้าสอบส าหรับการสอบทุกประเภทในส่วนราชการและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
ให้หมายความรวมถึงผู้เข้าสอบในสถานศึกษาที่เป็นอยู่ในก ากับดูแลหรือสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  ข้อ 4 ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
   4.1 การแต่งกาย ถ้าเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาแล้วแต่กรณี ถ้าเป็นผู้สมัคร
สอบต้องแต่งให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
   4.2 ผู้เข้าสอบจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบให้ทราบว่าสถานที่สอบอยู่ ณ ที่ใด ห้องใด 
   4.3 ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใด ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่
ส าหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าห้องสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้น
แต่มีเหตุความจ าเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของประธานด าเนินการสอบพิจารณาอนุญาต 
   4.4 ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต 
   4.5 ไม่น าเอกสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องสื่อสารใด ๆ เข้าไปในห้องสอบ 
   4.6 นั่งตามที่ก าหนดให้ จะเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้ 
   4.7 ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและค าสั่งของผู้ก ากับการสอบโดยไม่ทุจริตในการสอบ 
   4.8 มิให้ผู้เข้าสอบคนอ่ืนคัดลอกค าตอบของตน รวมทั้งไม่พูดคุยกับผู้ใดในเวลาสอบเมื่อมีข้อสงสัยหรือมีเหตุความ
จ าเป็นให้แจ้งต่อผู้ก ากับการสอบ 
   4.9 ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
   4.10 ผู้ใดสอบเสร็จก่อน  ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบ และไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบ
อยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา 20 นาที หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นไม่ได้ 
   4.11 ไม่น ากระดาษส าหรับเขียนค าตอบที่ผู้ก ากับการสอบแจกให้ออกไปจากห้องสอบ 
  ข้อ 5 ผู้เข้าสอบผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนระเบียบข้อ 4 หรือพยานกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด ให้ผู้ก ากับการสอบว่ากล่าว
ตักเตือน 
  ถ้าการกระท าดังกล่าวในวรรคแรกเข้าลักษณะร้ายแรง เมื่อได้สอบสวนแล้วประธานกรรมการหรือผู้มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดการสอบมีอ านาจสั่งไม่ให้ผู้นั้นเข้าสอบวิชานั้นหรือสั่งไม่ตรวจค าตอบวิชานั้นของผู้นั้น โดยถือว่าสอบไม่ผ่านเฉพาะวิชาก็ได้ 
  ข้อ 6 ผู้เข้าสอบผู้ใดกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อได้สอบสวนแล้วให้ประธานกรรมการหรือผู้มี อ านาจหน้าที่ในการ
จัดสอบ สั่งไม่ตรวจค าตอบและถือว่าผู้นั้นสอบไม่ผ่านวิชานั้นในการสอบคราวนั้น 
  ข้อ 7 ในกรณีทุจริตในการสอบด้วยวิธีคัดลอกค าตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกันให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เข้าสอบนั้นได้สมคบ
กันกระท าการทุจริต 
  ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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ประกาศ   ณ  วันที่   30  กันยายน  พ.ศ. 2548 
 

    
                                                    
 

นายจาตุรนต์   ฉายแสง) 
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2555 

………………............................................. 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548  ให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่า
ด้วยการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555” 
  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัประกาศเป็นต้นไป 
  3. ใหย้กเลิกความใน 4.10 ของข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการปฏิบัติของผูเ้ข้าสอบ พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
  “4.10 ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาท าข้อสอบ” 
      ประกาศ  ณ  วันที่  22  มิถุนายน  พ.ศ.2555 
                                                                                               
 
 
       (ศาสตราจารย์สุชาติ  ธาดาธ ารงเวช)  
                     รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ. 2548 

............................................. 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  รัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงศึกษาธิการ  จึง
วางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548”  
 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2543  
 ข้อ 4. ในระเบียบนี้  
  “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหรือ สถานศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น  
  “กระท าความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ  ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงศึกษาว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  
  “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน  
 ข้อ 5.  โทษส าหรับนักเรียนหรือนักศึกษา ที่กระท าความผิดมี 4 สถาน ดังนี้ 

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

 ข้อ 6. ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยให้
ค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย  
  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสั ยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้ส านึกใน
ความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป  
  ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษนักเรียน 
นักศึกษา  
 ข้อ 7. การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง  
 ข้อ 8.  การท าทัณฑ์บน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ  
  การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย  
 ข้อ 9. การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการลงคะแนนความประพฤตินักเรียนนักศึกษาแต่ละสถานศึกษาก าหนด 
และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน  
 ข้อ 10. ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ใช้ในกรณีนักเรียนและนักศึกษากระท าความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
  การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
 ข้อ 11. ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
นี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่  18  มกราคม  พ.ศ. 2548  

 
 

                               (นายอดิศัย  โพธามิก) 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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กฎกระทรวง 
ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

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

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

ข้อ 1  นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนดังต่อไปนี้ 
(1) หนีเรียนออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
(2) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
(3) พกพาอาวุธ หรือวัตถุระเบิด 
(4) ซื้อ จ าหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือ ยาเสพติด 
(5) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจ เพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น 
(6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน เตรียมการหรือการท าการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว  ซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ 
(8) เก่ียวข้องกับการค้าประเวณี 
(9) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตร่ หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

 ข้อ 2  ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา ก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 
 

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

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

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพื่อให้การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
คร้ังที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดบั
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน  พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน  พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีที่นักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี 
“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการ

บริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มี

หน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานทะเบียนของนักศึกษา 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 
“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความวา่ นักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียนและศึกษาเป็นรายวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวดัปทุมธาน ี
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มีการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1  ของปี

การศึกษาถัดไป 
“รายวิชา” หมายความว่า วชิาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรีโดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 
“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่ละรายวิชา 
“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและคา่ระดับคะแนนของรายวชิาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลยัมาใช้

โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานัน้อีก 
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน า

เนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ 
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การศึกษาตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ใ ห้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

หมวด 1 
ระบบการบรหิารงานวิชาการ 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 

9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียนเป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภา

วิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหารงานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่ง
คณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

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

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อประกอบการเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผูส้อน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษา 
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชานั้น ๆ 

ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
        14.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการ

หรือสภาวิชาชีพ 
14.2 จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียนการสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ทุกรายวิชา 
14.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(มคอ.6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทุกสาขาวิชา 
14.4 จัดท าอัตราก าลังผูส้อนเสนอต่อคณบดีและมหาวทิยาลัย 
14.5 เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
14.6 เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7 เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
14.8 ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
14.9 ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพื่อท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน 
แผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอ่ืนที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

หมวด 2 
ระบบการจดัการศึกษา 

ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค
การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดยแตล่ะภาคการศึกษา 
มีระยะเวลาศึกษาไมน่้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละ
รายวิชาเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกต ิ

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิ

ตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบท

วิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาค
ฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางชว่งเวลา (Particular Time Period Education) เป็นการจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศกึษา 
หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่าย
สารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุดรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนคร้ังละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัดการศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนคร้ังละรายวชิา
ตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.7 การศึกษาแบบนานาชาติ (International Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่งอาจจะเป็นความ
ร่วมมือของสถานศึกษา หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบรายวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียน
ศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตรโดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

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

18.11 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว ้2 ระดับ ดังนี้ 
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 

20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 
20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

หมวด 4  
การรับนักศึกษาและคุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

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

เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  
23.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน  

ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึง

จะมีสภาพเป็นนักศึกษา 
24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้

ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 
หน่วยกิต  และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

25.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา  หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 

26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพน้สภาพ
การเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนไมน่้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วย
กิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียน 
ไม่เกิน 9 หน่วยกติ ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไมเ่กิน 9 หน่วยกิต ส าหรับ
ภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝกึประสบการณ์วชิาชีพหรือสหกิจศึกษา หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการ
ลงทะเบียนรายวชิา สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 
25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาค ฤดู
ร้อน ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัด
เวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมีจ านวน
ชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชาที่มหาวทิยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า     

10 คน 
26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอนให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่

ผ่านเท่านั้น  
26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูกปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและ

ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 
26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับ

ปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ส าเร็จ

การศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษาอยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสู ตรเพื่อขอ
อนุมัติ 2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 
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26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการ
ลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง 
มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็นโมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

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

โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D 

หรือ P  
28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 

เพื่อให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทนก็ได้ 
ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วย
กิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตร 

29.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  
29.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและ

พื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียม
การศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลยัเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี ้
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิด

สอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปดิสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ ในตารางเรียนปกติ 
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา 

ข้อ 31 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 
31.1 การขอเพิ่ม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา

ก่อน 
31.2 การขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดู

ร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกติ 
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 
ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 

32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 

32.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ
ภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและการประเมินผล 
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หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ สหกิจศึกษา 

ข้อ 34 การเรียน 
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามี

เวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดย
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 
สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผลการเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายัง

ไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนด

ทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 

หมวด 7 
การวัดและการประเมินผล 

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

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

  B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3. 0 

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

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

 
ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า 

“D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F สามารถ
เปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราย วิชา
เตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนน ต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่  

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 

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

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

Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ  
โดยไม่นับหน่วยกิต 

 
ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน

เพิ่ม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 
กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่มถ้าได้ผลการประเมินไม่

ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    
ข้อ 37 ข้อก าหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณ์ต่าง ๆ  มีดังนี้ 

37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      
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37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบ
ปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

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

“I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 
37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผล

การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่
ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลก ารศึกษา
ตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
              ข้อ 38 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ ากับ รายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญา
ไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิต ของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการ
เรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผล
คูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค า นวณดังกล่าวให้ตั้ง
หารถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวม
ของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าว
ให้ตั้งหารถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 
ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 
ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษา

สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผลการศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพิ่มเติม เพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 2.00 
กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลา ที่
หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิ ทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา  
ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 

48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผลประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามที่
หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  
48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่ 9 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตรที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จ

การศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 
48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาใน

หลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กบัหลักสูตรของมหาวิทยาลยัมาเปน็นักศึกษาไดโ้ดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
และคณบดี และขออนุมัติจากมหาวิทยาลยั 

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

พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป 
49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบสมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิด

ภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอ

ยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 
50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่ 2 
50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้

เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียงกันได้ 
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา 

และสหกิจศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

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

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษาปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวด

วิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 

 53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 
53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ

หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการ

เรียนรายวิชา 
53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการ

ประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมินผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
ก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่
ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกในใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาโดยใช้   
อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา และสหกิจศึกษา  
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53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มี
นักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างานเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์
ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็น
หลักเกณฑ์ในการประเมิน 

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

ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” (Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้บันทึกเป็น “CE”(Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมนิหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บนัทึกเป็น “CP” (Credits from Portfolio)  

53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยอยา่งน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธสิ าเร็จ
การศึกษา 

53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 
(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดย

ค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 
(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้น

การเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 

สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผล
การเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิตเป็น 1 ภาคการศึกษา 
55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิตเป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 57 การลาพักการเรียน 
57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 

57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรอง

แพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอยา่งน้อย 1 ภาค

การศึกษา 
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57.1.5 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสปัดาห์ที่ 3 ของภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพกัการ

เรียนให้เป็นอ านาจของคณบด ี
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่เกิน 1  ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพัก

การเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพักการเรียนใหม่
และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่

น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 
ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นหนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

ก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 
ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก  
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชา

สหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นคร้ังที่ 2 ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 
59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 
ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็นภาคการศึกษาด้วย 
ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษาสามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอ
คืนสภาพการเปน็นักศึกษาต่อมหาวิทยาลยั และเมื่อได้รับอนุมตัิแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

  

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

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักส่งเสริมวชิาการและงาน

ทะเบียน โดยมหาวิทยาลยัจะพจิารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านงขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบตัิตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่
ติดค้างวัสดสุารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินยั เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาวา่ครบถ้วนตามข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติวา่ครบถ้วนเปน็วันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดบัปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไมน่้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และคะแนนเฉลี่ยสะสมไมน่้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปรญิญาตรีมาแล้วไม่น้อยกวา่ 4 ปี สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนปุริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
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63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตร ี4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้คา่ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมน่้อยกว่า 3.60 
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดบัสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 
และเรียนครบหลักสูตรได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รบัเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และ
ได้รับระดบัค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนปุริญญาหรือเทียบเท่าไมน่้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบหลักสูตร ได้คา่ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ “NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 

63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา
ปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียนของมหาวิทยาลัย  
63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องมี

คุณสมบัติดังนี้ 
64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันในแต่ละคณะ 

 
หมวด 12 

การควบคุมคุณภาพ 
 

ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพื่อติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องภายใน  5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ประกาศ ณ  วันที่   24   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557                                  
 
 

        
(นายจรูญ  ถาวรจักร์) 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 

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

 โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.  2557 เพื่อให้การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติ
สภามหาวิทยาลัยโดยการประชุมคร้ังที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมข้อความใน ข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอน
และค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
  “ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตั้งแต่การวางแผน การควบคุมภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการและสหวิทยาการให้เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน” 
 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 และข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 ข้อ 5 ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ 16 เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควรสภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ภาคการศึกษาของหลักสูตรนั้นแตกต่างจากที่ก า หนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้ก็ได้ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ” 
 ข้อ 6 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 18.12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
  “18.12 การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Currculum) เป็นการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 7 ให้เพิ่มข้อ 18.13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “ 18.13 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 8 ให้เพิ่มข้อ 23/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “ข้อ 23/1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

(1) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
(2) ไม่เป็นคนวิกลจริต  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
(3) มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ 

มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 24 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
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   24.1 ผู้ที่ได้คัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 
   24.2 ผู้ที่ได้คัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 10 ให้เพิ่มข้อ 24/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “ข้อ 24/1 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 11 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 25  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
   25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 
22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
   25.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วย
กิต 
   25.3 นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 12 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 26.3.1  26.3.2  26.3.4 และ 26.3.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อวามดังต่อไปนี้แทน 
  “26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน อาจเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมิน
ไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพื่อให้ครบโครงสร้างในการส าเร็จการศึกษา 
   26.3.2 วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้ 
  ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 10 คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการพิจาณา” 
  ข้อ 13 ให้เพิ่มข้อ 26/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้  
  “ข้อ 26/1 การลงทะเบียนเรียน ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 14 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 35 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
   35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
   35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ นักศึกษา
จะต้องประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการหากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิ จ
ศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับด าเนินการให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษาหรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อีกครั้ง 
   35.3 นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษาหรือการเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอ่ืนก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ได้” 
 ข้อ 15 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ 36.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “ กรณีการประเมินผลส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ใน
การประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 16 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 37.4.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
  “37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบปลายภาคต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน 2 สัปดาห์
หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุญาตจากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ 
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หากไม่มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามคะแนนที่มีอยู่หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “F” 
 ข้อ 17 ให้เพิ่มข้อ 46/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “ข้อ 46/1 ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 18 ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ 61 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)” 
 ข้อ 19 ให้เพิ่มข้อ 61/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัดก ารศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “ข้อ 61/1 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 20 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 63.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
  “63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ “NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน” 
 ข้อ 21 ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ 63.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  “ข้อ 63.3.4 การส าเร็จการศึกษาส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่   6  กันยายน  พ.ศ.  2561 
 
   
 

                                   (ศาสตราจารย์  ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ) 
       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 

............................................. 
  โดยที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 เพื่อให้การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” 
  ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่ยังคงมีสภาพนักศึกษาในวันที่ประกาศฉบับนี้ประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 28 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
    28.1 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเป็น F หากมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ า
ครั้งเดียวหรือหลายครั้งให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผลการศึกษาแต่รายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็น F จะยังคงปรากฏอยู่ในหลักฐานทาง
ทะเบียนของภาคการศึกษานั้น 
    28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และผลการศึกษาเป็น D หรือ D+ หากมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิม
นั้นซ้ าคร้ังเดียวหรือหลายครั้งให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผลการศึกษาแต่รายวิชาที่มีผลคะแนนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านั้น จะยังคงปรากฏอยู่
ในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น 
  ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 43 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
   “ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น “F” ให้เป็นไปตามข้อ 28” 
  ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 48.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
 “48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 2.00 ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลั กสูตรมาก่อน หรือ
แล้วแต่เงื่อนไขของหลักสูตรที่ได้รับโอนย้าย” 
 
  ประกาศ   ณ  วันที่  7  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

                                       (ศาสตราจารย์  ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ) 
                                   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา 

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

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2549 เพื่อให้การออกหลักฐานการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึง
ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2557” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายถึง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี 
 “นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแตง่ตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ให้มี

หน้าที่รับผดิชอบเก่ียวกับงานทะเบียนของนักศึกษา 
ข้อ 4 หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อบังคับนี้มีดังต่อไปนี้ 
 4.1 ประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร 
 4.2  วุฒิบัตรหรือเกียรติบัตร 
 4.3 ใบรับรองการเป็นนักศึกษา 
 4.4  ใบรายงานผลการศึกษา 
 4.5  ใบรับรองคุณวุฒิ 
 4.6 ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
ข้อ 5 แบบพิมพ์หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 4 ให้ใช้แบบพิมพ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 6 ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนควบคุมการเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์หลักฐานแสดงผลการศึกษา โดยจัดให้มีบัญชี

รับจ่ายเป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบ 
ข้อ 7 ให้นายทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
ข้อ 8  เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้ถือว่าวันที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่า

ด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสร็จสิ้นเป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา  
ข้อ 9 การออกประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรืออนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตร 
 9.1 มหาวิทยาลัยจะออกประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรืออนุปริญญาบัตรหรือ

ปริญญาบัตรให้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
 9.2 ประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรืออนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตรให้

ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 10 การออกวุฒิบัตรและเกียรติบัตร 
 10.1 มหาวิทยาลัยมีอ านาจออกวุฒิบัตรแก่ผู้ที่เข้ารับอบรมหลักสูตรการอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นและมีเวลาการอบรมอย่างน้อย 6 

ชั่วโมง 
 10.2 มหาวิทยาลัยมีอ านาจออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ท าคุณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ 
 10.3 ให้อธิการบดีและผู้อ านวยการฝึกอบรม ลงนามในวุฒบิัตร และให้อธิการบดีลงนามในเกียรติบัตรพร้อมทั้งประทบัตราดนุของ

มหาวิทยาลยั 
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ข้อ 11 การออกใบรับรองการเป็นนักศึกษา 
 11.1 มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองการเป็นนักศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่หรือศึกษาครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 11.2 ใบรับรองการเป็นนักศึกษาทุกฉบับ ให้นายทะเบียนลงนามพร้อมประทับตรามหาวิทยาลัย 
ข้อ 12 การออกใบรายงานผลการศึกษา  
 12.1 มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาให้แก่ผู้ก าลังศึกษาอยู่ โดยให้รายงานผลการศึกษาถึงภาคการศึกษาที่ทราบผล

การศึกษาแล้ว 
 12.2 มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา เม่ือได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
 12.3 ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับ ให้นายทะเบียนและอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ลงนามและประทับตรา

ดุนของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 13 การออกใบรับรองคุณวุฒิ 
 13.1 โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิให้แก่ผู้ที่สภามหาวิทยาลัยไดอ้นุมัติประกาศนียบตัร หรือ

อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรแล้ว 
 13.2 ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายผู้ขอใบรับรอง และอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายลง

นามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 14 การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
 14.1 ในกรณีที่ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตรสูญหาย

หรือช ารุด จนใช้การไม่ได้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบทดแทนให้ตามที่เห็นสมควร  
 14.2 ในกรณีที่ใบรายงานผลการศึกษาต้นฉบับของมหาวิทยาลัยสูญหายหรือช ารุดจนไม่สามารถจะออกใบรายงานผลการศึกษาได้ 

ถ้าผู้ขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอ่ืน แสดงผลการศึกษาซึ่งอธิการบดีพิจารณาเห็นว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ ให้มหาวิทยาลัยออกใบแทนโดยไม่ต้องลง
รายละเอียดผลการศึกษาแต่ให้ผู้ออกใบส าคัญดังกล่าว หมายเหตุไว้ด้วยว่าหลักฐานแสดงผลการศึกษาสูญหาย   

 14.3 กรณีที่ยังไม่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ถ้ามีความจ าเป็นต้องใช้ปริญญาบัตรให้มหาวิทยาลัยออกใบแทนปริญญาบัตร 
 14.4 ใบแทนทุกฉบับให้นายทะเบียน และอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายลงนามและประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 15 การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 4.1 ข้อ 4.3 ข้อ 4.4 ข้อ 4.5 และข้อ 4.6 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
 15.1 ระดับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และใบรับรองการเป็นนักศึกษา ชุดละ 100 บาท 
 15.2 ระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ชุดละ 100 บาท 
 15.3 ระดับปริญญาโท ชุดละ 300 บาท 
 15.4 ระดับปริญญาเอก ชุดละ 500 บาท 
 การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 4.3 และข้อ 4.4 คร้ังแรกไม่เก็บค่าธรรมเนียม 
ข้อ 16 ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องขอรับหลักฐานประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญาบัตรหรือ

ปริญญาบัตร ภายในก าหนด 3 เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากพ้นก าหนดดังกล่าวต้องเสียค่าเก็บรักษาจ านวน  100  บาท 
ข้อ 17 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 

 
ประกาศ ณ  วันที่   24  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557                                  
 

 
   
                           (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                                        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   จังหวัดปทุมธานี 
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เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

............................................. 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี เร่ืองก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดบัปริญญาตรี  
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน
เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2557 เมื่อ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี   
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 และนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ตามหลักสูตรหรือ
สาขาวิชาตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
 ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จ านวน 1,500 บาท 
 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา มีดังนี้ 
 4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาไทย          2,000  บาท 
 4.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย   10,000 บาท 
 4.3 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายทุกหลักสูตร                                   5,000  บาท 
 4.4 ค่าธรรมเนียมส าหรับบุคคลภายนอกอ่ืนที่ประสงค์มาเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยเป็นรายวิชาให้ช าระค่าธรรมเนียม ดังนี้  
        4.4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา    
                                   (1) บุคคลภายนอกที่มีสัญชาติไทย                          1,000   บาท 
                                   (2) บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย                   3,000 บาท             
        4.4.2 ค่าลงทะเบียนรายวิชา   
                 (1) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาในมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตร
นานาชาติ ให้คิดค่าธรรมเนียมหน่วยกิตละ 300 บาท 
                (2) รายวิชาในหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ให้คิดค่าธรรมเนียมหน่วยกิตละ 600 บาท 
 4.5 ค่าธรรมเนียมสาขาวิชา 
     4.5.1  สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ ก าหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ 
   (1) สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาที่เป็น หลักสูตรปกติ 3,000 บาท 
   (2) สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท 
                           (3) สาขาการสอนภาษาจีน 15,000 บาท 
    4.5.2  สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ 
                                 (1)  สาขาวิชาในคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 3,000 บาท ยกเว้นสาขาวิชานิติศาสตร์ 
7,000 บาท สาขาวิชาศิลปกรรม 4,000 บาท สาขาวิชาดนตรีสากล 4,000 บาท 

(2)  สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือนานาชาติ 15,000 บาท 
ยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 13,000 บาท 

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

(3) สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ หรือโครงการพิเศษ เช่น โครงการส าหรับผู้บริหาร 13,000 บาท 
 4.5.4  สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดค่าธรรมเนียมดังนี้ 
                                (1) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 5 ,000 บาท  ยกเว้นสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล และสาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 8,000 บาท  
                                (2) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เป็น หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท 
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4.5.5  สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก าหนดค่าธรรมเนียมดังนี้ 
                                (1) สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 5,000 บาท     
                                (2) สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกสาขาวิชาที่เป็น หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท 
 4.5.6  สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก าหนดค่าธรรมเนียมดังนี้ 
                                (1)  สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 5,000 บาท    

                     (2)  สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชาที่เป็น หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท 
4.5.7 สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ 23,000 บาท 

 ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บเฉพาะกรณี 
          5.1 ค่าปรับการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายช้ากว่าก าหนดวันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 1,500 บาท 
          5.2 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท         
          5.3 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาจากการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท         
          5.4 ค่ากิจกรรมการส่งเสริมและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน 
(นานาชาติ)  ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท         
 ข้อ 6 นักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และการลงทะเบียนภาคฤดูร้อนให้ช าระค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
                   6.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาไทย 1,000 บาท 
         6.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย 5,000 บาท 
                   6.3 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 2,500 บาท 
                   6.4 ค่าธรรมเนียมสาขา ให้ช าระครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมสาขาแต่ละหลักสูตร 
                   6.5 ค่าธรรมเนียมสาขาวิชาทุกสาขาวิชาส าหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ 5,000 บาท 
 ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่อธิการบดี และอธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
   ประกาศ ณ วันที่   5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557       
 
        
 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์) 

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

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
1 หลักสูตรสาธารณสุขบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

3 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจนี 
6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



74 | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

คู่มือนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 

 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

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

เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาเหมาะสมอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 4 และข้อ 8  ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558  เมื่อวั นที่  4  
มิถุนายน  2558  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2558 
  ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ให้เก็บค่าธรรมเนียม หน่วยกิตละ 100 บาท 
             ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้และกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   5  มิถุนายน  พ.ศ.  2558 
 
  

       
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี | 75 

คู่มือนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 

 

 
 
 

     
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
เรื่องการเก็บเงินค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา และค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (เพิ่มเติม) 

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

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 
และข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
มหาวิทยาลัย จึงประกาศหลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพักในห้องพักนักศึกษาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงหอพัก ค่าบริการ
หอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก พ.ศ. 2555” 
 ข้อ 2  ในประกาศนี้ 
 “หอพัก” หมายความว่า หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 “ค่าบ ารุงหอพัก” หมายความว่า เงินซึ่งได้รับช าระเพื่อให้ได้สิทธิในการเข้าอยู่ภายในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ โดยก าหนดจ่ายเป็นภาคการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ช าระเงินค่าบ ารุงหอพักได้ที่ฝ่ายการเงิน 
  “ค่าธรรมเนียมหอพัก” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากบุคคลภายนอกเมื่อบุคคลภายนอกเข้าพักในหอพัก ช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมหอพักได้ที่ฝ่ายการเงิน 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าอยู่ในหอพัก 
  “บุคคลภายนอก” หมายความว่า นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่ไม่ใช่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าพักในหอพัก 
        ข้อ 3 นักศึกษาที่เข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย จะต้องช าระเงินค่าบ ารุงหอพักตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บในอัตราห้องละ 12,000 บาท 
ต่อภาคเรียน 

ข้อ 4 นักศึกษาที่เข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องช าระค่าประกันของเสียหายคนละ 1,000 บาท และค่าประกันกุญแจคนละ 100 บาท 
 ข้อ 5 นักเรียน  นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพักในอัตรา คนละ 200 
บาท/วัน (รวมค่าซักผ้าปูที่นอน,ปลอกหมอนและผ้าห่ม) 
 ข้อ 6 นักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เข้าพักจะต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 ข้อ 7 ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
 ข้อ 8 ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานส านักสิทธิประโยชน์เป็นผู้รับวินิจฉัยชี้ขาด                     
  
   

ประกาศ  ณ  วันที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
                       (รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
เรื่อง  การคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษา (เพิ่มเติม) 

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

 เพื่อให้การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ด้านการคืนเงินค่าประกันหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามนโยบายการเข้าพักของมหาวิทยาลัย ส านักสิทธิประโยชน์จึงก าหนดแนวปฏิบัติและเงื่อนไขในการคืนเงิน ค่าบ ารุงหอพักนักศึกษาและค่า
ประกันหอพัก ดังนี้ 
 

 1. ค่าบ ารุงหอพัก หมายความว่า เงินซึ่งได้รับช าระเพื่อให้ได้สิทธิในการเข้าอยู่ภายในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยก าหนดจ่ายเป็นภาคการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ นักศึกษาหอพักช าระค่าบ ารุงหอพักได้ที่ฝ่ายการเงิน 
 2. ค่าประกันหอพัก หมายความว่า เงินซึ่งได้รับช าระเพื่อเป็นการประกันความเสียหายในทรัพย์สินของหอพักซึ่งนักศึกษาได้เข้ าพักและใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ๆ รวมทั้งค่าประกันกุญแจ นักศึกษาหอพักช าระค่าประกันหอพักได้ที่ฝ่ายการเงิน 
 3. มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันหอพัก เฉพาะกรณีที่นักศึกษาไม่กระท าความเสียหายในทรัพย์สินของหอพักซึ่งนักศึกษาได้เข้าพักและใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ๆ นักศึกษาหอพักรับเงินค่าประกันหอพักคืนได้ที่ฝ่ายการเงิน 
 4. มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาได้รับสิทธิให้เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยแล้ว  และ
ภายหลังนักศึกษาได้ท าให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินของหอพัก 
ซึ่งนักศึกษาได้เข้าพักและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ๆ ตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น 
 5. การได้รับสิทธิให้เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ให้นับจากวันที่ช าระเงินค่าบ ารุงหอพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 6. ในกรณีที่นักศึกษาจะย้ายออกจากหอพักของมหาวิทยาลัยระหว่างภาคเรียน นักศึกษาต้องแจ้ง เจ้าหน้าที่ประจ าหอพักล่วงหน้า 15 วัน 
เพื่อส ารวจความเสียหายในทรัพย์สินของหอพัก มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินประกันของเสียหายให้กับนักศึกษา 
 7. ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

8. ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานส านักสิทธิประโยชน์เป็นผู้รับวินิจฉัยชี้ขาด            
 

ประกาศ  ณ  วันที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2555 
 
 

                  
 
           (รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 

                     อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธาน ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการช าระค่าไฟฟ้า และอัตราค่าไฟฟ้าในห้องพักนักศึกษา (เพิ่มเติม) 

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

  เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าภายในหอพักนักศึกษาและการช าระเงินคา่ไฟฟ้าเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มสี่วนร่วมและตระหนักในการใช้พลังงานไฟฟา้ในหอ้งพักนักศึกษาอย่างประหยัด   
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 และข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยจึงประกาศหลักเกณฑ์วิธีการช าระเงินค่าไฟฟ้าและอัตราค่าไฟฟ้าในห้องพักนักศึกษาไว้ 
ดังนี้ 
 ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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

 ข้อ 2 ให้เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากนักศึกษาที่อยู่หอพักนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจ าห้องนักศึกษา  โดยให้นัก ศึกษา
ช าระเงินค่าไฟฟ้าเป็นรายเดือน  
 ข้อ 3 วิธีการช าระเงินค่าไฟฟ้า ให้นักศึกษาหอพักช าระเงินค่าไฟฟ้าเป็นเงินสดที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 4 อัตราค่าไฟฟ้าในห้องพักนักศึกษา อัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 5 บาท 
 ข้อ 5 นักศึกษาต้องช าระเงินค่าไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนปิดภาคเรียน  หากไม่ช าระเงินตามก าหนด  มหาวิทยาลัยคิดค่าปรับช าระเงินค่าไฟฟ้า
ล่าช้า ในอัตราวันละ 10 บาท และหากถึงก าหนดวันลงทะเบียนของภาคเรียนถัดไป นักศึกษายังมียอดค้างช าระค่าไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจะระงับการ
ลงทะเบียนเรียน 
 ข้อ 6 ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
         ข้อ 7 ในกรณีมีปัญหาหรือไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้  ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานส านักสิทธิประโยชน์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
         

 
ประกาศ  ณ  วันที่  19  เมษายน  พ.ศ.  2555 

 
 
      
  

           (รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา  

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

โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับเก่ียวกับเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย เครื่องแบบ 
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2559 ” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 
                     “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
                     “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
                     “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนปุริญญา ปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
    “นักศึกษาในเวลาราชการ” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี  ที่มหาวิทยาลัยจัดให้
เรียนในเวลาราชการ  
   “นักศึกษานอกเวลาราชการ” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี  ที่มหาวิทยาลัยจัด
ให้เรียนนอกเวลาราชการ 
   “นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่
ศึกษาในระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี 
  ข้อ 4 เครื่องแบบ และเครื่องแต่งกายตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาในเวลาราชการ  นักศึกษาที่เรียนวิชาทหาร ให้แต่ง
กายตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน 
   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษานอกเวลาราชการ ให้แต่งการด้วยชุดสุภาพไม่สวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และไม่สวมรองเท้า
แตะทุกชนิด  หรืออาจใช้เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  เครื่องแต่งกายตามวรรคหนึ่งก็ได ้
   นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย อาจใช้เคร่ืองแบบ  เครื่องหมาย และเครื่อง
แต่งกายตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
             ข้อ 5 เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา  มีดังนี้ 
  (ก) นักศึกษาหญิง 
         (1) เสื้อสีขาวปกเชิ้ต  แขนเสื้อเพียงศอก ไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป ไม่มีกระเป๋าเสื้อไม่มีลวดลายและแนวสาบหลังเนื้อผ้าไม่บาง
เกินสมควร  ผ่าอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุมโลหะสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ติดเครื่องหมายนักศึกษาที่อกด้านซ้ายตัว เสื้อมี
ความยาวเพียงพอส าหรับให้กระโปรงทับได้  เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย 
  (2) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ดา้นหลังผา่ปา้ยแบบสุภาพ ไม่รัดรูป ยาวเสมอเข่าผา้เนื้อเรียบ ไมม่ีลวดลาย  สีด าหรือสีน้ าเงินเข้ม 
  (3) เข็มขัดแบบสุภาพ สีด า หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท าด้วยโลหะรมด ามีดุนนูนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  (4) รองเท้าหนังหุ้มส้น สดี า ไมม่ีลวดลาย ปิดปลายเท้า ทรงสุภาพ ส้นสูงไม่เกิน 5 เซนติเมตร 
  (5) กรณีนักศึกษามุสลิม หากประสงค์แต่งกายตามประเพณี ให้ใช้เสื้อตามข้อ 5 (ก) (1) แขนยาว และใช้ผ้าคลุมศีรษะสีขาวหรือสี
เดียวกับกระโปรง ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นผ้าลูกไม้  
  (ข) นักศึกษาชาย 
   (1)  เสื้อสีขาวปกเชิ้ต แขนสั้นเพียงศอก หรือแขนยาว ปลายแขนปล่อยตรง  ไม่ผ่าปลายแขนหรือยาวถึงข้อมือ  ไม่รัดรูปและไม่
หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมสีขาว มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาว
เพียงพอส าหรับให้กางเกงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อยและไม่พับปลายแขน 
   (2)  กางเกงขายาวแบบสากล  ทรงสุภาพ  สีด าหรือสีน้ าเงินเข้ม  ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย ไม่ใช้ผ้ายืดหรือผ้ายีน ไม่รัดรูป มีหู
เข็มขัดเย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง เจาะกระเป๋าด้านข้างทั้งสองด้าน  
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  (3)  เข็มขัดแบบสุภาพ สีด า หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ท าด้วยโลหะรมด ามีดุนนูนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
   (4)  ถุงเท้าสีด าหรือสีน้ าเงินเข้ม  ไม่มีลวดลาย 
   (5)  รองเท้าหนังหุ้มส้น สีด า ไม่มีลวดลาย ปิดปลายเท้า ทรงสุภาพ 
  ข้อ 6 เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษาตามข้อ 5 ให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (ก)  การมาเรียนและการเข้าสอบ 
   (ข)  การติดต่อกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
   (ค)  กรณีอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือนัดหมาย 
   ในกรณีที่นักศึกษาไม่แต่งกายให้ถูกต้องตามข้อ 5 มหาวิทยาลัย อาจารย์ ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย อาจปฏิเสธการ
ให้บริการ ตาม (ข) และ (ค)  ก็ได้ 
   ในกรณีที่นักศึกษาจะแต่งกายแตกต่างไปจาก ข้อ 5 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
   ข้อ 7 เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของบัณฑิตที่ใช้ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มีดังนี้ 

(ก)  บัณฑิตหญิง แต่งกายโดยใช้เครื่องแบบ ตามข้อ 5 หรือเครื่องแบบปกติขาว 
(ข)  บัณฑิตชาย แต่งกายโดยใช้ชุดขอเฝ้า ติดเคร่ืองหมายตรามหาวิทยาลัย หรือเครื่องแบบปกติขาว 

ข้อ 8  เครื่องหมายนักศึกษา  มีดังนี้ 
   (ก) เครื่องหมายนักศึกษาหญิง เป็นเข็มกลัดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ขนาดกว้าง  2  เซนติเมตร  สูง 2.5  เซนติเมตร  ท าด้วย
โลหะ 
   (ข) เคร่ืองหมายนักศึกษาชาย  เป็นเข็มตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ขนาดกว้าง  1  เซนติเมตร  สูง 1.5  เซนติเมตร  ท าด้วยโลหะ 
  ข้อ 9 เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษาส าหรับการศึกษาในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยจัดท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ข้อ 10 นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ ต้องรับโทษตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยศึกษา      
  ข้อ 11 เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายตามที่ถูกต้องตามข้อบังคับให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับนี้ 
  ข้อ 12 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
  กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย 
 

ประกาศ ณ  วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  
    
 

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

--------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาและการด าเนินการทางวินัย  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีวินัยในตนเอง ด ารงไว้ซึ่งความถูกต้องดีงาม ความสงบสุขของส่วนรวมและรักษาไว้ซึ่งชื่อ เสียง
เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
คร้ังที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย วินัยนักศึกษาและการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  “รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  “คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
   “คณะ” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยที่เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
   “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา หรือบุคคลซึ่งมีหลักฐานแสดงตนว่า เป็นผู้ปกครองหรือผู้ให้การดูแลนักศึกษา 
   “อาวุธ”  หมายความรวมถึง  สิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพ แต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ 
 ข้อ 4 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด 1 
วินัยนักศึกษาและโทษทางวินยั 

.............................................................. 
 ข้อ 6 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและค าสั่งของมหาวิทยาลัย และต้องรักษาวินัยที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัด 
 ข้อ 7 นักศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ข้อ 8 นักศึกษาต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   (1) รักษาความสามัคคีระหว่างกัน ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี รักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 
   (2) เป็นผู้มีศีลธรรมและจรรยามรรยาทอันดี 
   (3) ไม่กระท าการใด ๆ อันจะสร้างความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย 
  (4) ไม่แสดงตนหรือกระท าการใด ๆ ที่ก่อความร าคาญหรือเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่น 
   (5) เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง หรือค าตักเตือนของคณาจารย์ หรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 
 ข้อ 9 ในกรณีดังต่อไปนี้ นักศึกษาต้องแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา 
   (1) การเข้าชั้นเรียน 
   (2) การเข้าสอบ 
   (3) การติดต่อรับบริการจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
   (4) การเข้าร่วมในงานพิธี 
   (5) อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี | 81 

คู่มือนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 

 

 ข้อ 10 นักศึกษาผู้ใดไม่ถือปฏิบัติตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 และ ข้อ 9 หรือกระท าการดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัย 
   (1) ชักน าผู้อื่นให้หลงประพฤติผิดวินัย 
   (2) แสดงอาการไม่เคารพหรือไม่สุภาพต่ออาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
   (3) สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย 
  (4) กระท าการโดยมิชอบเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของส่วนรวมหรือของมหาวิทยาลัย ได้รับความเสียหาย 
  (5) ก่อความร าคาญหรือสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือส่วนรวม เช่นการส่งเสียงดังรบกวนยามวิกาล ขับขี่ยานพาหนะใน
ลักษณะที่ก่อความเดือดร้อนร าคาญหรือมิชอบด้วยกฎหมาย 
  (6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
 ข้อ 11 การกระท าต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง 
   (1) ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย ในความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเว้นแต่ความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุ
โทษ 
   (2) ซื้อ ขาย จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน เสพ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  สิ่งมึนเมาอย่างอื่น หรือ
ยาเสพติดภายในมหาวิทยาลัย  เว้นแต่เป็นการทดลองทางวิชาการหรือเป็นการฝึกปฏิบัติในการเรียนการสอน 
   (3) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิดเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย 
   (4) ใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญหรือข่มขืนใจ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา หรือผู้อื่น 
   (5) ตระเตรียมกระท าการใดอันฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง หรือกระท าการใดอันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
   (6) กระท าการใดโดยมิชอบเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของส่วนรวมหรือของมหาวิทยาลัย ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  (7) กระท าการ ก่อ ยุยงส่งเสริม หรือสนับสนุนให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงหรือความไม่สงบเรียบร้อยในบริเวณมหาวิทยาลัย  
  (8) มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางอนาจาร หรือเชิงชู้สาว ซึ่งขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี หรือไม่เหมาะสมต่อการเป็นนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย หรือเก่ียวข้องกับการค้าประเวณี 
  (9) เล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนันภายในมหาวิทยาลัย 
  (10) จัดท า ดัดแปลง ส่งต่อ ท าให้แพร่หลาย ซึ่งสื่อ ภาพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นและมหาวิทยาลัย 
หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  (13) ทุจริตในการสอบ 
  (14) จงใจกระท าการคัดลอก เลียนแบบ งานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายทางการค้าของผู้ใด มาเป็นผลงานของตนโดยมิ
ชอบ 
 ข้อ 12 โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังนี้ 
  (1) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
  (2) ท าทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร 
  (3) พักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา มีก าหนดไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 
  (4) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  (5) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 

 หมวด 2 
  การด าเนินการทางวินัย 

……………………………………………………. 
 ข้อ 13 กรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏโดยชัดแจ้งว่านักศึกษาผู้ใดมีพฤติกรรมหรือกระท าความผิดทางวินัยซึ่งไม่ใช่วินัยร้ายแรงและเป็นความผิ ด
เล็กน้อย ให้คณบดีที่เกี่ยวข้องเรียกนักศึกษาผู้นั้นมาว่ากล่าวตักเตือนให้ยุติหรือระงับการกระท าและให้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 
 ข้อ 14 กรณีมีการกล่าวหาว่านักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดวินัยหรือส่อไปในทางประพฤติผิดวินัยอันพึงต้องได้รับโทษตามข้อบังคับนี้ ให้
อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วย 
  (1) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
  (2) คณาจารย์ จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 
    (3) นิติกรของมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย เป็นกรรมการ 
  (4) ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาหรือผู้ที่ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษามอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
   (5) เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ข้อ 15 กรณีมีการกล่าวหาว่านักศึกษาซึ่งมาจากหลายคณะกระท าความผิดวินัยหรือส่อไปในทางประพฤติผิดวินัยอันพึงต้องได้รับโทษตาม
ข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วย 
   (1) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
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   (2) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นกรรมการ 
   (3) คณาจารย์ จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 
   (4) นิติกรของมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย เป็นกรรมการ 
   (5) ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาหรือผู้ที่ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษามอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
   (6) เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ    
  ข้อ 16 การสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
   (1) แจ้งข้อกล่าวหาและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบทุกข้อหาและถามผู้ ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดตามข้อกล่าวหา
หรือไม่ หากผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธให้บันทึกค าให้การนั้นไว้ 
   (2) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามข้อกล่าวหา หากเป็นพยานบุคคลให้มีบันทึกถ้อยค าพยานบุคคลนั้น
ไว้ แล้วอ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าฟัง เมื่อถูกต้องแล้วให้ผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อรับรองในบันทึกถ้อยค าพยานนั้นด้วย ถ้าหากไม่ยอมลงลายมือชื่อ ก็ให้บันทึกเหตุ
แห่งการไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยค าไว้ 
   (3) ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
   (4) แจ้งพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะให้การแก้ข้อกล่าวหาอย่างไรหรือไม่ 
โดยต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสให้การแก้ข้อกล่าวหาและน าเสนอพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาได้อย่างเต็มที่ และบันทึกค าให้การนั้นไ ว้แล้วอ่านให้
ผู้ให้การทราบ เม่ือถูกต้องแล้วให้ผู้ให้การลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกนั้น หากไม่ยอมลงชื่อให้บันทึกไว้ 
   (5) ในกรณีที่นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาบ่ายเบี่ยง หรือจงใจหลบเลี่ยงการรับทราบข้อกล่าวหา การถามค าให้การ หรือไม่ให้ความร่วมมือ
อย่างใด ๆ ให้บันทึกพฤติการณ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวน 
   (6) เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาพยานหลักฐานทั้งที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและที่แก้ข้อ
กล่าวหา แล้วสรุปส านวนการสอบสวนว่ากระท าผิดวินัยหรือไม่ หรือเป็นความผิดวินัยกรณีใด โดยส านวนการสอบสวนต้องแสดงถึงข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
และข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความ และความเห็นว่าควรได้รับการลงโทษสถานใด แล้วเสนออธิการบดีพิจารณา  
  การประชุมต้องมีคณะกรรมการมาประชุม  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุมการลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากถ้า คะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
 ข้อ 17 ระยะเวลาท าการสอบสวน ให้ด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนรับทราบค าสั่ง
แต่งตั้ง หากยังไม่แล้วเสร็จให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอขอขยายระยะเวลาสอบสวนต่ออธิการบดี ได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วัน ในกรณีที่
สอบสวนไม่แล้วเสร็จให้อธิการบดีพิจารณาขยายระยะเวลาได้ตามความจ าเป็นและสมควร 
 ข้อ 18 เม่ือได้รับสรุปส านวนการสอบสวนแล้ว ให้อธิการบดีพิจารณาสั่งลงโทษตามข้อ 12  ตามที่อธิการบดีเห็นสมควรโดยเร็ว 
 การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ออกเป็นค าสั่งมหาวิทยาลัย และต้องแจ้งค าสั่งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  ดังนี้ 
  (1) ผู้ถูกสั่งลงโทษ 
  (2) คณะที่เก่ียวข้อง 
  (3) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  (4) อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีเห็นสมควร 
 ข้อ 19 โทษทางวินัยตามข้อ 12 ให้ลงโทษตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (1) การว่ากล่าวตักเตือน ให้ใช้ส าหรับการกระท าผิดวินัยตามข้อ 10 และเป็นความผิดเล็กน้อย  โดยให้เป็นไปตามข้อ 13 แห่งข้อบังคับ
นี้ 
  (2) การท าทัณฑ์บน ใช้ส าหรับกรณีกระท าผิดวินัยตามข้อ 10 หรือกรณีมีการกระท าความผิดซ้ าในลักษณะเดียวกับที่เคยถูกลงโทษว่า
กล่าวตักเตือนมาแล้ว หรือกระท าผิดวินัยร้ายแรงตามข้อ 11 แต่มีพฤติการณ์ว่านักศึกษารู้ส านึกในการกระท าผิด 
  การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยและเชิญผู้ปกครองมาลงลายมือชื่อรับทราบการกระท า
ความผิดและรับรองทัณฑ์บน 
  (3) การสั่งพักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา ใช้ส าหรับกรณีความผิดวินัยร้ายแรง หรือกรณีเคยถูกลงโทษท าทัณฑ์บน
มาแล้วและกระท าผิดซ้ า การลงโทษสั่งพักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญาให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และเชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
  การสั่งพักการศึกษาให้เร่ิมเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาที่กระท าผิด โดยให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเป็นระยะเวลาการศึกษา 
  นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
  (4) การลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ใช้ส าหรับกรณี
ความผิดวินัยร้ายแรง หรือกรณีเคยถูกลงโทษให้พักการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และมีพฤติการณ์ไม่รู้ส านึกในการกระท าความผิด  
 ข้อ 20 ส าหรับการพิจารณาโทษวินัยของนักศึกษาที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 
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หมวด 3 
การอุทธรณ์ 

................................................... 
 ข้อ 21 นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย ต่อมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบค าสั่ง
ลงโทษ โดยต้องท าค าร้องเป็นหนังสือ ยื่นต่อกองพัฒนานักศึกษา เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา 
   ข้อ 22 เมื่อได้รับค าร้องขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่มิได้เคยเป็นกรรมการสอบสวนวินัยใน
เร่ืองที่อุทธรณ์ จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน ประกอบด้วย 
   (1) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
   (2) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นกรรมการ 
   (3) คณาจารย์ จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 
   (4) นิติกรของมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย เป็นกรรมการ 
   (5) ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาหรือผู้ที่ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษามอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   (6) เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ    
 ข้อ 23 การพิจารณาอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการตามข้อ 22 พิจารณาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานประกอบกับข้ออุทธรณ์ ถ้าเห็นว่าการลงโทษ
นั้นชอบด้วยกฎหมายและเหมาะสมแล้ว ให้เสนอยกอุทธรณ์ ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษนั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ให้เสนอแก้ไขตามควรแก่กรณี 
แล้วท าความเห็นเสนอต่อมหาวิทยาลัยเปน็ผู้วนิิจฉัยชี้ขาด และให้อธิการบดีด าเนินการวนิิจฉัย  แล้วให้แจ้งค าสั่งให้ผู้ที่เก่ียวข้องตามข้อ 18 วรรคสอง
ต่อไป 
  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งพิจารณาค ารอ้งขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน   
 
   ประกาศ ณ วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 
 
 
 
                                                (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 
               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
                                                                ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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   โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 
      อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยการรับ
และจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 
6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557” 
   ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
   ข้อ 3  ให้เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้ เป็น (3) ของข้อ 4.4.2 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
  “(3) รายวิชาในหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรสองภาษา ให้คิดค่าธรรมเนียมหน่วยกิตละ 45 บาท” 
   ข้อ 4  ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4.5.7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
  “4.5.7 สาขาวิชาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ก าหนดค่าธรรมเนียมดังนี้ 

(1) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ 23,000 บาท 
(2) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรสองภาษา 13,000 บาท 
(3) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาไทย 10,000 บาท 

  ข้อ 5 ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้ เป็นข้อ 6.6 ของข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 
  “6.6 ค่าธรรมเนียมสาขาวิชาทุกสาขาวิชาส าหรับหลักสูตรสองภาษา 5,000 บาท” 
     

ประกาศ ณ วันที่  2  มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 

 
 
 

            (รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถัมภ์  จังหวัดปทุมธาน ี
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เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปรญิญาตรี (ฉบบัที่ 3) 

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

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   จังหวัดปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่  2  มิถุนายน 2559 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและ
จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 
6/2560 เมื่อวันที่  1 มถิุนายน 2560  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เร่ืองก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
เรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2560” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 4.5.4 และ 4.5.7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ 
  4.5.4 สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
  (1) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 5,000 บาท ยกเว้นสาขาวิชาโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 8,000 บาท 
  (2) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ  15,000 บาท 
  4.5.7 สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
  (1) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท ยกเว้น 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (นานาชาติ) 23,000 บาท 
  (2) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมกาจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรสองภาษา  13,000 บาท 
  (3) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาไทย  10,000 บาท 
 ข้อ 4 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ เป็นข้อ 4.5.8 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 
  “4.5.8 สาขาวิชาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
 สาขาวิชาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 8,000 
บาท” 
 
   ประกาศ  ณ วันที่   2  มิถุนายน   พ.ศ. 2560 
 
       
 
           

(รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถัมภ์  จังหวัดปทุมธาน ี
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เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปรญิญาตรี (ฉบบัที่ 4) 

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

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์    จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่  5  กรกฎาคม 2557 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 9 แห่งระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และข้อ 6 วรรค 2 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่า
ด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคร าว
ประชุมคร้ังที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เรื่องก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2560” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 4.5.3  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
  “4.5.3 สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
   (1) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 3,000 บาท ยกเว้นสาขาวิชาบัญชี 4,000 บาท 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และการจัดการท่องเที่ยว 8,000 บาท 
   (2) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการทุกสาขาที่เป็น หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ 15,000 
บาท 
   (3) สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ หรือโครงการพิเศษร่วมมือกับบริษัทห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์  
จ ากัด 5,000 บาท โครงการส าหรับผู้บริหาร 13,000 บาท 
   
  ประกาศ  ณ วันที่   7  ธันวาคม   พ.ศ. 2560 
  

  

      (อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
      รักษาราชการแทน 

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
     ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
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เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปรญิญาตรี (ฉบบัที่ 5) 
พ.ศ. 2561 

--------------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่  5  กรกฎาคม 2557 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 9 แห่งระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และข้อ 6 วรรค 2 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่า
ด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมคร้ังที่ 7/2561 เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เรื่องก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2 ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ 2 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยเพิ่มข้อความดังต่อไปนี้ เป็นวรรค
สองของข้อ 2 ดังนี้ 
 “กรณีสาขาวิชาบัญชีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป” 
   

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
  

 

 

      (อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
 รักษาราชการแทน 

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

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

        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
        อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการ
รับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
คร้ังที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
        ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เรื่องก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562” 
       ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
       ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 4.5.4 และ 4.5.7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเรียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 4.5.4 สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

(1) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ  5,000  ยกเว้นสาขาวิชาโภชนาและการ
ก าหนดอาหาร 8,000 บาท 

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

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

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

(2) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรสองภาษา 13,000 บาท 
(3) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาไทย 10,000 บาท  

ยกเว้น สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ หรือโครงการพิเศษ เช่น โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทในเครือ ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 21,000 บาท 
    
     

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

  
 

  
(อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 

                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถัมภ์   
                     จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปรญิญาตรี (ฉบบัที่ 7) 

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

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
       อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการ
รับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
คร้ังที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  
       ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563 
       ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
                 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรั ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
      “ข้อ 6 การลงทะเบียนของนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ช าระค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
     6.1 การลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จตามแผนการเรียนและมีการช าระเงินค่าธรรมเนียมครบตาม
หลักสูตร ก าหนดให้ช าระค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
         6.1.1 นักศึกษาสัญชาติไทย หรือนักศึกษาไม่ปรากฏสัญชาติที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใน
ประเทศไทย 
                                     6.1.1.1 ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 1,000 บาท 
                                     6.1.1.2 ค่าลงทะเบยีน วชิาละ 2,000 บาท 
                             6.1.2 นักศึกษาไม่ได้ถือสัญชาติไทย 
                                     6.1.2.1 ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 5,000 บาท 
                                     6.1.2.2 ค่าลงทะเบยีน วชิาละ 2,000 บาท 
        กรณีนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จตามแผนการเรียนและยังช าระเงินค่าธรรมเนียมไม่ครบตามหลักสูตร ก าหนดให้ช าระค่าธรรมเนียม ตาม
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา แห่งประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 5 กรก ฎาคม 
พ.ศ. 2557และประกาศเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องทุกฉบับ 
            6.2 การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ให้ช าระค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
        6.2.1 นักศึกษาสัญชาติไทย หรือนักศึกษาไม่ปรากฏสัญชาติที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใน
ประเทศไทย 
                                      6.2.1.1  คา่ธรรมเนยีมการศึกษา 1,000 บาท 
                                      6.2.1.2  คา่ลงทะเบยีนวิชาละ 2,000 บาท 
                               6.2.2  นักศึกษาไม่ได้สัญชาติไทย 
                                       6.2.2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาท 
                                       6.2.2.2 ค่าลงทะเบียนวิชาละ 2,000 บาท 
 6.3 การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ให้ช าระค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
                               6.3.1 นักศึกษาสัญชาติไทย หรือนักศึกษาไม่ปรากฎสัญชาติที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใน
ประเทศไทย 
                                       6.3.1.1 ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 1,000 บาท 
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                                       6.3.1.2 ค่าธรรมเนียมสาขาให้ช าระครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมสาขาแต่ละหลักสูตร ตามข้อ 4 ของค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา แห่งประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  และ
ประกาศเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องทุกฉบับ 
       6.3.1.3 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 2,500 บาท 
                                      6.3.1.4 ค่าธรรมเนยีมสาขาวิชา ส าหรับหลกัสตูรภาษาอังกฤษหรือหลกัสตูรนานาชาติทกุสาขาวิชา 5,000 บาท 
                6.3.2  นักศึกษาไม่ได้ถือสัญชาติไทย 
   6.3.2.1 ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 5,000 บาท 
   6.3.2.2 ค่าธรรมเนียมสาขาให้ช าระคร่ึงหนึ่งของค่าธรรมเนียมสาขาแต่ละหลักสูตร ตามข้อ 4 ของค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา แห่งประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรา ชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  และ
ประกาศเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องทุกฉบับ 
   6.3.2.3  คา่ลงทะเบยีนเหมาจ่าย 2,500 บาท 
   6.3.2.4  คา่ธรรมเนยีมสาขาวิชา ส าหรับหลกัสตูรภาษาอังกฤษหรือหลกัสตูรนานาชาติทกุสาขาวิชา 5,000 บาท 
       ข้อ 7  ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่อธิการบดี และอธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปรญิญาตรี (ฉบบัที่ 8) 

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

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตตรี ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6  แห่งระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและ
จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2562 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม คร้ังที่ 
6/2563 เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังดังต่อไปนี้ 
  ข้อที่ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563” ข้อที่ 2 ประกาศนี้ใช้บังคับกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
  ข้อที่ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 4.5.3 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ 4.5.3 สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

(1) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 3 ,000 บาท ยกเว้นสาขาวิชาบัญชี 4,000 บาท 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 8,000 บาท 

(2) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตร ภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท 
(3) สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษหรือโครงการพิเศษ เช่น  โครงการความร่วมมือกับบริษัทห้างเซ็นทรัล       

ดีพาทเมนท์สโตร์ จ ากัด 8,000 บาท โครงการส าหรับผู้บริหาร 13,000 บาท” 
ข้อที่ 4 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 4.5.7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง 

ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 4.5.7 สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
  (1) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือ หลักสูตรนานาชาติ 15 ,000 

บาท ยกเว้น สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 23,000 บาท    
(2) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรสองภาษา 13,000 บาท 

  (3) สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาไทย 10 ,000 บาท ยกเว้นสาขาวิชาการ
จัดการบริการและการโรงแรม 8,000 บาท และสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ หรือโครงการพิเศษ เช่น โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ความ
ร่วมมือระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซีพี ออลล์ จ ากั (มหาชน) 21,000 บาท” 

 
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563   

 
 
 

                                (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถัมภ์   

                       จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปรญิญาตรี (ฉบบัที่ 9) 

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

         โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัปทุมธานี เร่ือง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่  5 กรกฎาคม 2557 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย
การรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในครา ว
ประชุมคร้ังที่ 7/2563 เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจึงขอออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อที่ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563” 
  ข้อที่ 2 ประกาศนี้ใช้บังคับกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
  ข้อที่ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 4.5.4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี เร่ือง 
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 โดยใช้ข้อความต่อไปนี่แทน 
   “ข้อ 4.5.4 สาขาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

(1) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาที่เป็นหลักสูตรปกติ 5 ,000 บาท ยกเว้นสาขาวิชาโภชนาการและ
การก าหนดอาหาร 8,000 บาท และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7,000 บาท 

(2) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษหรือโครงการพิเศษ ได้แก่ 
     (2.1) โครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีพีออล์ (จ ากัด) มหาชน 18,000 บาท 
    (2.2) โครงการความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 13,000 บาท 
   (3) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ 15,000)” 
    

 
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 
                             

                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถัมภ์   

                       จังหวัดปทุมธานี   
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เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 

--------------------------------------- 
  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2559 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 และข้อ 6.4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
และการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 2561” 
  ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับกับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่จะส าเร็จการศึกษา
ทุกคนต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านหรือได้รับการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา 
  ข้อ 4 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือผู้ที่ท าการเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ทุกคน เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (VRU-TEP) ของมหาวิทยาลัยตามวัน เวลา ในประกาศของมหาวิทยาลัย หรือ
ในกรณีที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือผู้ที่ท าการเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธ านี มีผลการ
ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ TOEFL TOEIC IELTS และ CU-TEP สามารถใช้แทนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (VRU-TEP) ได้ 
  ข้อ 5 ในกรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 1  หรือผู้ที่ท าการเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ประสงค์ขอให้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 4 ต้องยื่นหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีผลการสอบไม่เกิน 2 ปี ในวันที่มา
ยื่นต่อมหาวิทยาลัยนับตั้งแต่วันที่ผลการสอบได้รับการรับรอง 
  ข้อ 6 มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษและ เกณฑ์การประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร (ภาษาไทย) 
ทุกคนต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้ 
 

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

   
  ข้อ 7 มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษและ เกณฑ์การประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุก
หลักสูตร และสาขาวิชาอ่ืนๆของหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรภาษาอังกฤษทุกหลักสูตรทุคนต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับ
คะแนนดังต่อไปนี้ 
 

ประเภทของการทดสอบ ระดับคะแนนที่ผ่าน 
VRU-TEP   65 ขึ้นไป (เต็ม 100) 
TOEFL (Intermet-Based Test)   53 ขึ้นไป (เต็ม 120) 
TOEFL (Institutional Test Program) 4.77 ขึ้นไป (เต็ม 677) 
TOEIC 600  ขึ้นไป (เต็ม 990) 
IELTS (Academic)  5.0  ข้ึนไป (เต็ม 9.0) 
CU-TEP   60  ขึ้นไป (เต็ม 120)  
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  ข้อ 8 นักศึกษาที่มีผลประเมินความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ในระดับคะแนนตามข้อ 6 หรือ ข้อ 7 ให้มีสิทธิยกเว้นการลงทะเบียน
เรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Non-Credit) วิชาภาษาอังกฤษ ที่จัดสอนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 2 รายวิชา คือ 
VLE101 College English Skills Preparation (การเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา) และ  VLE205 English for Career 
Preparation (ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ) ทั้งนี้ ให้ด าเนินการก่อนส าเร็จการศึกษา 
  ข้อ 9 นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในระดับคะแนนตามข้อ 6 หรือข้อ 7 ต้องลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต วิชาภาษาอังกฤษจ านวน 
4 รายวิชาที่จัดสอนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ได้รับการประเมินผลการเรียนเป็น S 
(Satisfactory) ได้แก่ VLE101 College English Skills Preparation (การเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา) VLE205 English 
for Career Preparation (ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ) VLE210 Listening and Speaking Strategies for English as a 
Foreign Language (กลยุทธ์การฟัง-พูดส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) และ VLE310 Reading and Writing Strategies for 
Learners of English as a Foreign Language (กลยุทธ์การอ่าน-เขียนส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) โดยทุกรายวิชาต้องได้รับผล
การประเมินในระดับ S ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนรายวิชา VLE210 หรือ VLE310 ให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษระยะสั้นและช าระค่าลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด ในระหว่างเรียนรายวิชาตามข้อ 9 ถ้านักศึกษามีผลคะแนนทดสอบผา่น
เกณฑ์ตามข้อ 6 หรือข้อ 7 มายื่นต่อมหาวิทยาลัย จะได้รับการยกเว้นรายวิชาเรียนตามข้อ 8 
  ข้อ 10 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปทุกคนต้องสอบประมวลความรู้ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา เพื่อมหาวิทยาลัยจะออกหลักฐาน
รับรองความสามารถภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 
  ข้อ 11 ในกรณีที่มีปัญหาและไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
เสนอความเห็นชอบต่ออธิการบดี และอธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยชี้ขาดนี้ให้ถือเป็นที่สุด 
 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2561 
 
 

  
(อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 

รักษาราชการแทน 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

   ในพระบรมราชปูถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการฝึกประสบการณ์ 

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

                       เพื่อให้การด าเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรการ 31 แห่งพระราชบั ญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และมติกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ใน
คราวประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 จึงออกประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เร่ือง การลงทะเบียนเรียนรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การลงทะเบียน
เรียนรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้เร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
        “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
       “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
       “คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
      “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 ข้อ 4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอ่ืน ให้
ปฏิบัติดังนี้  
 4.1 นักศึกษาต้องเรียนและสอบได้ในรายวิชาตามที่หลักสูตรก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ยกเว้น 

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

4.2 นักศึกษาต้องเรียนและสอบได้รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ 
ศึกษา หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นได้ 
 4.3 ภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อ
เป็นอย่างอ่ืน ให้สามารถลงทะเบียนเรียนร่วมกับรายวิชาที่เปิดอยู่แล้วได้ทั้งนี้ ไม่เกิน 3 รายวิชา ยกเว้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาจะไม่
สามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนใดได้ หรือให้เป็นไปตามมาตรฐานของสหกิจศึกษา 

 ข้อ 5 ในกรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติให้คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะต่ออธิการบดี และให้อธิการเป็นผู้มี
อ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 
 ประกาศ ณ วันที่  13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
  

 
 

(อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
                      อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
                          ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานและการรบัรองความสามารถภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2563 
--------------------------------------- 

 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เร่ือง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ 
ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 และข้อ 6.4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
และการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2563” 
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่จะส าเร็จ
การศึกษาทุกคนต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านหรือได้รับการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ 4 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือผู้ที่ท าการเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ทุกคน เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ (VRU-TEP) ของมหาวิทยาลัยตามวัน เวลา ในประกาศของมหาวิทยาลัย หรือใน
กรณีที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือผู้ที่ท าการเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีผลการ
ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ TOEFL TOEIC IELTS และ CU-TEP สามารถใช้แทนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (VRU-TEP) 
 ข้อ 5 ในกรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือผู้ที่ท าการเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ประสงค์ขอใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 4 ต้องยื่นหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีผลการสอบไม่เกิน 2 ปี ในวันที่มา
ยื่นต่อมหาวิทยาลัยนับตั้งแต่วันที่ผลการสอบได้รับการรับรอง 
 ข้อ 6 มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษและเกณฑ์การประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทยทุกหลักสูตร ทุกคนต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษอังกฤษ ในระดับคะแนน ดังต่อไปนี้ 

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

 ข้อ 7 มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ และเกณฑ์การประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุก
หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร ทุกคนต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษ ใน
ระดับคะแนนดังต่อไปนี้ 

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

 ข้อ 8  นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ที่มีผลประเมินความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ในระดับคะแนนตามข้อ 6 หรือข้อ 7 ให้มี
สิทธิยกเว้นการลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Non-Credit) วิชาภาษาอังกฤษ ที่จัดสอนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จ านวน 1 รายวิชา VLE205 English for Career preparation (ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ) ทั้งนี้ ให้
ด าเนินการก่อนส าเร็จการศึกษา 
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 ข้อ 9 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในระดับคะแนนตามข้อ 6 หรือ 7 ต้องลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
วิชาภาษาอังกฤษจ านวน 2 รายวิชาที่จัดสอนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ได้รับการประเมินผล 
การเรียนเป็น S (Satisfactory) ได้แก่ VLE205 English for Career Preparation (ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ) และ VLE309 
Essential English Skills for Learners of English as a Foreign Language (ทักษะภาษาอังกฤษที่ จ า เป็นส าหรับผู้ เ รียนภาษา อังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) โดยทุกรายวิชาต้องได้รับผลการประเมินในระดบั S ในระหว่างเรียนรายวิชาตามข้อ 9 ถ้านักศึกษามีผลคะแนนทดสอบผ่านเกณฑ์ตาม
ข้อ 6 หรือข้อ 7 มายื่นต่อมหาวิทยาลัย จะได้รับการยกเว้นรายวิชาเรียนตามข้อ 8 
 ข้อ 10 ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ทุกคนต้องสอบประมวลความรู้ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา เพื่อมหาวิทยาลัยจะ
ออกหลักฐานรับรองความสามารถภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 
 ข้อ 11 ในกรณีที่มีปัญหาและไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
เสนอความเห็นต่ออธิการบดี และอธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยชี้ขาดนี้ให้ถือเป็นที่สุด 
    
 ประกาศ ณ วันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
                      อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี    
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เรื่อง แนวปฏิบัติการยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 

------------------------------------------------------- 
  เพื่อให้การยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่ตอบสนองการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตราฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์ และเทคโนโลยี  รวมทั้ง
บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอาศัยอ านาจตามมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 9 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี พ.ศ. 2557 ข้อ 5 ข้อ 37 ข้อ 38 และหมวด 9 การเทียบโอนผลการเรียน และยกเว้นการเรียนรายวิชา จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เร่ืองแนวปฏิบัติการยกเว้นรายวิชาหมวด
ศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554” 
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564 เป็นต้นไป โดยบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 
  ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
   “คณะกรรมการยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินผลการยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง) และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  ข้อ 4 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 

(1) หัวหน้างานวิชาศึกษาทั่วไป เป็นประธาน 
(2) รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ 
(3) ประธานคณะกรรมการบริหารรายวิชาที่เก่ียวข้อง เป็นกรรมการ 
(4) รองหัวหน้างานวิชาศึกษาทั่วไปที่ก ากับ ดูแล งานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 5 นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปต้องมีคุณสมบัติ คือ ผู้ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หรือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  ข้อ 6 รายวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับการยกเว้นการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้บันทึกผลการเรียนในใบรายงานการศึกษาโดยใช้
อักษร “T”และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  ข้อ 7 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียน 
   7.1 กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอนุปริญญาให้ยกเว้นวิชาศึกษา
ทั่วไปได้ จ านวน 15 หน่วยกิต โดยให้เรียนตามแนบท้ายประกาศนี้ 
   7.2 กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วให้ยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไปได้ 30 หน่วยกิต และต้องเรียน
รายวิชา VGE 117 การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
   7.3 นักศึกษาสามารถน ารายวิชาจากการเรียนสัมฤทธิบัตร หรือ การศึกษาแบบชุดวิชา หรือการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
หรือการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต มาเทียบโอนได้อีก 
  ข้อ 8 กรณีที่มีปัญหาให้คณะกรรมการวิชาการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
  ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
    
   ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
                      อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

                   จังหวัดปทุมธานี    
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ตอนที่ 3 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 

และคาบเวลาเรียน 
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นักศึกษาทุกคนมีเลขประจ าตัว  11  หลัก  ตามที่ระบุไว้ในบัตรประจ าตัวนักศึกษา รายละเอียดของรหัสและความหมายมีดังต่อไปนี้ 

            ดังตัวอย่าง  65–1 – 2 – 318 – 0001 

รหัสประจ าตัว 65 1 2 318 0001 
 เลขหลักที ่ 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10  11 
                

 

 

 

 

 

  

             

หมายเหตุ เร่ิมเข้าปี พ.ศ. 2565 
   นักศึกษาเต็มเวลา (จนัทร์-ศุกร์) เรียนที่มหาวิทยาลัย จ.ปทุมธานี 
   นักศึกษาเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) เรียนที่มหาวิทยาลัย จ.ปทุมธาน ี
   ระดับปริญญาตรี  4  ป ี   
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
   ล าดับที่ของนักศึกษาในห้องเรียน  คือ 0001 
 

ค าอธิบายการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษา หลักที่ 3 และหลักที่  4 
หลักที่ 3  แทนประเภทนักศึกษา (เป็นนักศึกษาภาคและเรียนอยู่ที่ไหน) 

เลข 1 
แทนนักศึกษา เต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) เรียน (จ-ศ) ที่มหาวิทยาลัย จ.ปทุมธานี 
แทนนักศึกษา เต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) เรียน (จ-ศ) ที่มหาวิทยาลัย จ. สระแก้ว 

เลข 2 
แทนนักศึกษา เต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย)์ เรียน (ส-อ) ที่มหาวิทยาลัย จ.ปทุมธาน ี
แทนนักศึกษา เต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย)์ เรียน (ส-อ) ที่มหาวิทยาลัย จ. สระแก้ว 

หลักที่ 4 ระดับการศึกษาของนักศึกษา 
เลข 2 แทนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  4  ป ี  

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา 

ปีที่เร่ิมเข้าศึกษา   
(ใช้ตัวเลข 2 ตัวท้ายของ 
พ.ศ. ที่เร่ิมเข้าศึกษา) 

ประเภทนักศึกษา 
เต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) หรือ 
เต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์)            

ระดับการศึกษา 
รหัสสาขาวิชา 

เลขที่นักศึกษา         
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คาบเรียน เวลา 
1 07.30 – 08.30 
2 08.30 – 09.30 
3 09.30 – 10.30 
4 10.30 – 11.30 
5 11.30 – 12.30 
6 12.30 – 13.30 
7 13.30 – 14.30 
8 14.30 – 15.30 
9 15.30 – 16.30 
10 16.30 – 17.30 
11 17.30 – 18.30 
12 18.30 – 19.30 
13 19.30 – 20.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาบเวลาเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตอนที่ 4 
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา 

ส าหรับนักศึกษา 
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หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

โครงสร้างการบริหารระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

สรุปหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ดูแล ส่งเสริมพัฒนาการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษา เป็นบณัฑิตที่มีคุณภาพ
มากที่สุด 

 

หน้าที่ของบุคลากรฝ่ายตา่ง ๆ ของการให้ค าปรึกษา เพื่อให้การบริหารการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่เก่ียวข้องกับบุคลากรหลายฝ่ายทัง้
ระดับมหาวิทยาลัยและระดบัคณะ จึงสามารถก าหนดโครงสร้างการบริการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 1.  ด้านวิชาการและการสนับสนุนการศึกษา  ได้แก่ 
  1.1 ให้การปรึกษาแนะน านักศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน ให้สอดคล้องกับแผนการเรียน 
  1.2 ให้ค าแนะน านักศึกษาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 
  1.3 ควบคุมการลงทะเบียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  1.4 ให้การแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้า และติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
  1.5 ทักท้วงการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาของนักศึกษาเมื่อพิจารณาเห็นว่าการลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ ไม่เหมาะสม 
  1.6 ให้การปรึกษาแนะน า หรือตักเตือน เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ าลง 
                  1.7 ให้การปรึกษาแนะน า  และช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ 
  1.8 ให้ความรู้ ความเข้าใจ และตรวจสอบเก่ียวกับการคิดค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา 
  1.9 ให้การปรึกษาเก่ียวกับการศึกษาต่อในระดับสูงและการหางานท า 
 2. ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา ได้แก ่
  2.1 ให้การแนะน าเก่ียวกับระเบียบข้อบังคับและบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและทุนการศึกษา 
   2.2 ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เป็นต้น 
  2.3 ให้การศึกษาเก่ียวกับปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการปรับตัวในสังคม และปัญหาการคบเพื่อน 
  2.4 ให้การปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และจริยธรรม 
  2.5 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านอาชีพ เช่น ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมของงาน ตลาดแรงงาน  ตลอดจนจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 
  2.6 ให้การแนะน าเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 

คณะกรรมการการให้ค าปรึกษาระดับคณะ 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

คณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

นักศึกษา 

คณะกรรมการการให้ค าปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
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 3. ด้านอื่น ๆ ได้แก่ 
  3.1 พิจารณาค าร้องต่าง ๆ ของนักศึกษาและด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
  3.2 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น  คณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนา  
นักศึกษา ฝ่ายการเงิน เพื่อช่วยเหลือและเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา 
  3.3 ก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 
  3.4 เก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อใช้กับแฟ้มระเบียนสะสมของนักศึกษา 
  3.5 สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และมหาวิทยาลัย 
  3.6 ให้การรับรองความประพฤติและความสามารถของนักศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการน าไปแสดงแก่ผู้อื่น 
  3.7 ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และหน้าที่ของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
  3.8 ให้ค าตักเตือนกับนักศึกษาที่แต่งกายไม่เรียบร้อย หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม 
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แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา 

ตอนที่ 1  ข้อมลูทั่วไปของนักศกึษา 

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

ตอนที่  2 ประเด็นความคิดเห็น   ให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย  ทีต่รงกับความคดิเห็น 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ด้านวิชาการและการสนับสนุนการศึกษา      

1.1  ให้ค าแนะน าที่ถูกต้องชัดเจนในด้านหลักสูตรและการเรียน      
1.2  ให้ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนและหมั่นติดตาม

ผลการเรียนสม่ าเสมอ 
     

1.3  ช่วยเหลือแนะน าเพื่อแก้ไขอุปสรรค ปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ      
1.4  พิจารณาดูแลการยื่นค าร้องต่าง ๆ ให้ค าแนะน าและเสนอแนะ

แนวทางในการด าเนินการอย่างเปน็ขั้นตอนได้ถูกต้องตามระเบียบ 
     

1.5  จัดสรรเวลาเพื่อให้นักศึกษาเข้าพบได้ทั้งกรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ
เมื่อนักศึกษาต้องการความช่วยเหลือ 

     

2. ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา      
2.1  ให้ค าปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ งานอาชพีและการเรียนต่อใน

ระดับสูงได ้
     

2.2  ปลูกฝังทัศนคติที่ดตี่ออาจารย์ สาขาวิชา คณะ และมหาวทิยาลัย      
2.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่าง ๆ       

3. ด้านอ่ืน ๆ      
3.1  พร้อมรับฟังปัญหาของนักศึกษาด้วยความจริงใจ      
3.2  ใช้ค าพูดเหมาะสมในการให้ค าปรึกษา      

 

 

 

 

แบบ มรว.ทป. 07 
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                   ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

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

 
                    หมายเหตุ : นักศึกษาประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาในเว็บไซต์ระบบตรวจสอบผลการเรียน / จองรายวิชา http://reg1.vru.ac.th 
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ตอนที่ 5 
หลักสูตรปริญญาตรี 

 

- คณะครุศาสตร์     -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  -  คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร   -  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
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คณะครุศาสตร์ 

(Faculty of Education) 
 

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

1. เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการศึกษาปฐมวัย และสามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย และการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการ
สอนที่เก่ียวข้องกับการศึกษาปฐมวัยที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
 3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
 4. ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีทางการศึกษาปฐมวัย และระเบียบวิธีการ
ศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

5. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
            1. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง   
     2. คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
     3. มีผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) และมีผลการสอบ GAT 
  4. แฟ้มสะสมผลงาน 
 5. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครูปฐมวัย 
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โครงสร้างสาขาวิชา  
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1.1) วิชาชพีคร ู  31 หน่วยกิต 
 2.1.1.1) วิชาชีพครูบังคับ  28 หน่วยกิต 
 2.1.1.2) วิชาชีพครูเลือก  3 หน่วยกิต 
 2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ  42 หน่วยกิต 
 2.2.2) วิชาเอกเลือก  21 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน    
รายวิชาในหมวดต่าง ๆ    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข) 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาชีพครู  43 หน่วยกิต 
 2.1.1) วิชาชีพครู  31 หน่วยกิต 
 2.1.1.1) วิชาชีพครบูังคับ  28 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู  3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู  3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร  3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ ์  1(0-2-1) 

 2.1.1.2) วิชาชีพครูเลือก  3 หน่วยกิต 
 เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวชิาต่อไปนี้   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคดิ  3(3-0-6) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว  3(2-2-5) 
ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม  3(3-0-6) 
ETP322 การศึกษาในอาเซียน  3(3-0-6) 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ  3(3-0-6) 
ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา  3(3-0-6) 
ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 

 2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 
 บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  1(45) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  1(45) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  1(45) 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  9(450) 

  รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาเอก  63 หน่วยกิต 

 2.2.1) วิชาเอกบังคับ                                                42 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EEC111 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC112 การอบรมเลี้ยงดูและสง่เสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC114 การจัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC115 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC220 การช่วยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเปน็พิเศษ  3(2-2-5) 
EEC221 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC222 ลีลาจงัหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC223 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC225 การจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้บบบูรณาการส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี  3(2-2-5) 
EEC320 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC321 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC322 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC324 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC325 การจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้บบบูรณาการการศึกษาปฐมวยัส าหรับเด็กอายุ 3-6 ป ี 3(2-2-5) 

 2.2.2) วิชาเอกเลือก    21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EEC113 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC116 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC224 วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC323 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  3(2-2-5) 
EEC418 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต  3(2-2-5) 
EEC419 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม  3(2-2-5) 
EEC420 เพลงและดนตรีส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิต 21 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์            ปริญญาตรี 4  ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Mathematics 
                                                                                                                          
จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี ้

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรมพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

2.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่จะส่งผลให้ครู
คณิตศาสตร์มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

3.   มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานหน้าที่ครูคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
หรือ ศิลป์-ค านวณ  

 2. คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  (ภาคผนวก ก) 

3. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการวัดแววความเป็นครูตามที่คณะก าหนด 
โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบง่เป็นหมวดวิชา ดงันี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาชีพคร ู  ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1.1) วชิาชีพครูบงัคบั บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต 
 2.1.2) วชิาชีพครูเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2.1.3) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

 2.2.1.1) วิชาการสอนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 

 2.2.1.2) วิชาการจัดการเรียนการสอนร่วมทางด้านคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

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

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

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

 2.1.3) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  1(45) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  1(45) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  1(45) 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  9(450) 

 2.2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

 2.2.1.1) วิชาการสอนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME211 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EME212 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
EME308 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  3(2-2-5) 
EME311 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  3(2-2-5) 
EME314 วิทยาการค านวณส าหรับครูคณิตศาสตร ์  3(2-2-5) 
EME408 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา  1(0-2-1) 

 2.2.1.2) วิชาการจัดการเรียนการสอนร่วมทางด้านคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SEM101 แคลคูลัสส าหรับครู 1  3(2-2-5) 
SEM102 หลักการทางคณิตศาสตร์ส าหรบัครู  3(2-2-5) 
SEM103 ระบบจ านวนส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEM201 แคลคูลัสส าหรับครู 2  3(2-2-5) 
SEM202 เรขาคณิตเบื้องต้นส าหรับคร ู  3(2-2-5) 
SEM203 ทฤษฎีจ านวนส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEM204 ความน่าจะเปน็และสถิติส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEM205 พีชคณิตเชิงเสน้ส าหรับคร ู  3(2-2-5) 
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 2.2.2) วิชาเอกเลือก     เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME103 ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(2-2-5) 
EME106 จ านวนและพชีคณิตระดบัโรงเรียน  3(2-2-5) 
EME109 การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน  3(2-2-5) 
EME210 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร ์  3(2-2-5) 
EME310 เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
EME313 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์  3(2-2-5) 
EME405 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา  3(2-2-5) 
EME406 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
EME407 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร ์  3(2-2-5) 
SEM301 วิยุตคณิตส าหรับครู (คณิตศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับครู)  3(2-2-5) 
SEM302 พีชคณิตนามธรรมส าหรับคร ู  3(2-2-5) 
SEM401 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ส าหรับครู  3(2-2-5) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ก าหนดให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป           ปริญญาตรี 4  ปี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Chemistry and General Science   
                                                                                                                  

จุดประสงค์เฉพาะ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตครู สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยบัณฑิตครูเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1. ศรัทธาต่อวิชาชีพครู สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความสนใจและใฝ่หาความรู้ให้ทันกับความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม 
 2. มีความรู้ด้านวิชาชีพครู วิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมี
พื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อทางสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
 3. มีทักษะการแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ เพื่อน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา ตลอดจนสามารถน าไปใช้พัฒนาหรือแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
 4. มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ตลอดจนมีภาวะผู้น าในการท า
กิจกรรมด้านต่างๆ 

5. สามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติการ การ
ค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางการศึกษา 

6. มีทักษะการจัดการเรียนรู้และน าความรู้ทางเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูสอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินตามข้อก าหนดของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาและ /หรือเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
(ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบง่เป็นหมวดวิชา ดงันี้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                    จ านวนไมน่้อยกว่า 123 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาชีพคร ู จ านวนไมน่้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1.1) วิชาชีพครู จ านวนไมน่้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
 2.1.1.1) วิชาชีพครบูงัคับ จ านวนไมน่้อยกว่า 28 หน่วยกิต 
 2.1.1.2) วิชาชีพครเูลือก จ านวนไมน่้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2.1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวนไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไมน่้อยกว่า 80 หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
 2.2.2) วิชาเอกเคมี จ านวนไมน่้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    
จัดการเรียนการสอน    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน       จ านวนไมน่้อยกว่า 123 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาชีพคร ู  จ านวนไมน่้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
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 2.1.1) วิชาชีพครู  31 หน่วยกิต 
 2.1.1.1) วิชาชีพครูบังคับ        28 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู  3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู  3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร  3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ ์  1(0-2-1) 

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

 2.1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครูบังคับเรียน 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     1(45) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     1(45) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3     1(45) 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4     9(450) 

 2.2) กลุ่มวิชาเอก  80 หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป บังคับเรียน 40 หน่วยกิต 

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

 2.2.2) วิชาเอกเคม ี บังคับเรียน 40 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ECH301 การจัดการเรียนรู้เคมี  3(2-2-5) 
ECH302 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์  3(2-2-5) 
SEC104 ความปลอดภัยทางเคมีส าหรับครู  2(1-2-3) 
SEC201 เคมีอินทรีย์ส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEC202 สเปกโทรสโกปีทางเคมีอินทรีย์ส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEC203 เคมีวิเคราะห์ส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEC204 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือส าหรับครู   3(2-2-5) 
SEC205 ชีวเคมีส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEC301 เคมีอนินทรีย์ส าหรับคร ู  3(2-2-5) 
SEC302 เคมีพอลิเมอร์ส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEC303 เทคโนโลยปีิโตรเคมีส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEC304 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับคร ู  3(2-2-5) 
SEC305 โครงการวิจัยทางเคมีส าหรับครู  2(1-2-3) 
SEC401 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาตสิ าหรับครู  3(2-2-5) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป               ปริญญาตรี  4  ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Biology and General Science 
                                                                                                                     

จุดประสงค์เฉพาะ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตครู สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยบัณฑิตครูเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. ศรัทธาต่อวิชาชีพครู สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความสนใจและใฝ่หาความรู้ให้ทันกับความก้าวหน้า

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม 
2. มีความรู้ด้านวิชาชีพครู วิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมี

พื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อทางสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
3. มีทักษะการแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ เพื่อน าไปใช้ในการ

จัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา ตลอดจนสามารถน าไปใช้พัฒนาหรือแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
4. มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ตลอดจนมีภาวะผู้น าในการท า

กิจกรรมด้านต่างๆ 
5. สามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติการ การ

ค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางการศึกษา 
6. มีทักษะการจัดการเรียนรู้และน าความรู้ทางชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ไปใช้

ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะ
ความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบนัอุดมศึกษา
เป็นผู้ก าหนด 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินตามข้อก าหนดของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาและ /หรือเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  159 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบง่เป็นหมวดวิชา ดงันี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                       จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                       จ านวนไมน่้อยกว่า 123 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาชีพคร ู จ านวนไมน่้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
 2.1.1.1) วิชาชีพครูบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต 
 2.1.1.2) วิชาชีพครเูลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา บังคับเรียน 12 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไมน่้อยกว่า 80 หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป บังคับเรียน 40 หน่วยกิต 
 2.2.2) วิชาเอกชีววิทยา บังคับเรียน 40 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    
การจัดการเรียนการสอน    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไมน่้อยกว่า 123 หน่วยกิต 
    
    



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  | 121 

คู่มือนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 

 

 1.1 ) กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไมน่้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1.1) วิชาชีพคร ู บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
 2.1.1.1) วิชาชีพครูบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู  3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู  3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร  3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ ์  1(0-2-1) 

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

 2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     1(45) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     1(45) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3     1(45) 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4     9(450) 

 2.2) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไมน่้อยกว่า 80 หน่วยกิต 
 2.2.1)  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป บังคับเรียน 40 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EGS205 สะเต็มศึกษา  3(2-2-5) 
EGS308 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับขั้นพืน้ฐาน  3(2-2-5) 
EGS403 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครู  3(2-2-5) 
EGS404 แนวโน้มการสอนวิทยาศาสตร์  1(0-2-1) 
SEB101 ชีววิทยาส าหรับครู 1  3(2-2-5) 
SEB102 ชีววิทยาส าหรับครู 2  3(2-2-5) 
SEC101 เคมีส าหรับครู 1  3(2-2-5) 
SEC102 เคมีส าหรับครู 2  3(2-2-5) 
SED201 วิทยาศาสตร์โลกทัง้ระบบส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEM104 คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร ์  3(2-2-5) 
SEP101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1  3(2-2-5) 
SEP102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SEP202 ดาราศาสตร์และอวกาศส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEP301 ไฟฟ้าและพลงังานส าหรับครู   3(2-2-5) 

 2.2.2) วิชาเอกชีววิทยา   บังคับเรียน 40 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EBI101 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาส าหรับครู  3(2-2-5) 
EBI305 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูชีววิทยา   3(2-2-5) 
EBI307 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  3(2-2-5) 
EBI401 สัมมนาทางชีววิทยา  1(0-2-1) 
SEB201 พฤกษศาสตร์ส าหรับคร ู  3(2-2-5) 
SEB202 สัตววิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
SEB203 นิเวศวิทยาและชีววทิยาเชงิอนุรกัษ์ส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEB204 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยดีีเอ็นเอส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEB205 ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEB301 สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิตส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEB302 วิวัฒนาการส าหรับครู  3(3-0-6) 
SEB303 จุลชีววิทยาส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEB304 โครงการวิจัยทางชีววทิยาส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEB305 เทคนิคทางชีววิทยาและการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ส าหรับครู  3(2-2-5) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                      ปริญญาตร ี 4  ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in English  
                                                                                                               

จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลกัษณะ ดังนี ้

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน การเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มี
ความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

4. ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้าง
ความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

5. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่าน
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

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

3. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธานี หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา  ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไมน่้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1 ) กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไมน่้อยกว่า 43 หน่วยกิต 

 2.1.1 ) วิชาชีพครู จ านวนไมน่้อยกว่า 31 หน่วยกิต 

 2.1.1.1) วิชาชีพครูบังคับ จ านวนไมน่้อยกว่า 28 หน่วยกิต 
 2.1.1.2) วิชาชีพครูเลือก จ านวนไมน่้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2.1.2 ) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวนไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2.2 ) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไมน่้อยกว่า 63 หน่วยกิต 

 1.2.1 ) วิชาเอกบังคับ จ านวนไมน่้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

 1.2.2 ) วิชาเอกเลือก จ านวนไมน่้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

    
การจัดการเรียนการสอน    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาทั่วไปของมหาลัย (ภาคผนวก ข)    
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไมน่้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 1.1 ) กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไมน่้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1.1)  วิชาชีพครู จ านวนไมน่้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
 2.1.1.1) วิชาชีพครูบงัคับ จ านวนไมน่้อยกว่า 28 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู 3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร 3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ ์ 1(0-2-1) 

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

 2.1.2)  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   1(45) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  1(45) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   1(45)  
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4   9(450) 

 1.2 ) กลุ่มวิชาเอก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
    2.2.1) วิชาเอกบังคับ  42 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EEN102 การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN103 หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN104 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN105 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN106 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN203 การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN204 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN205 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN206 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN301 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN303 วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN304 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมส าหรับเด็ก  3(2-2-5) 
EEN401 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
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    2.2.2) วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
EEN207 ไวยากรณ์ขั้นสงูส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN305 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  3(2-2-5) 
EEN306 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN307 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN308 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครภูาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN309 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN310 กิจกรรมส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
EEN382 การใช้ชุมชนการเรียนทางวิชาชพีเป็นฐานส าหรับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EEN402 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 
EEN403 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  3(2-2-5) 
EEN404 สื่อการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน                 ปริญญาตร ี 4  ปี 
(หลักสตูรสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Chinese 
                                                                                                                      

จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี ้

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มี
ความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 4. ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึ กษาวิจัย เพื่อสร้าง
ความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

5. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่าน
เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนปุริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 
และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

3. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครูตามที่คณะก าหนด 
๒.๒.๔ ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชปูถัมภห์รือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบง่เป็นหมวดวิชา ดงันี้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1.1) วชิาชีพครูบงัคบั บังคับเรียน 28 หน่วยกิต 
 2.1.2) วชิาชีพครูเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2.1.3) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 2.2.2) วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    
การจัดการเรียนการสอน    
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
  2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ บังคับเรียน 28 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู   3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู   3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร   3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ ์   1(0-2-1) 

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

 2.1.3) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   1(45) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   1(45) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   1(45) 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4   9(450) 

 2.2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 48    หน่วยกิต 

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

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

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย                ปริญญาตร ี 4  ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Thai 
                                                                                                                       

จุดประสงค์เฉพาะ 
ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
       1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มี
ความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
       3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวชิาการและวิชาชพี มีความอดทน ใจกว้าง และมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อยา่งมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวชิาชีพครู 
       4. ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้
ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 
       5. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที ่ และเสน้ทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผูน้ าทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานหนา้ที่ครูได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
        1. ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ รับรอง  
        2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดงันี้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไมน่้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 ) กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไมน่้อยกว่า 43 หน่วยกิต 

 2.1.1 ) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ  28 หน่วยกิต 

 2.1.2 ) กลุ่มวิชาชีพครูเลือก  3 หน่วยกิต 

 2.1.3 ) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 
 2.2 ) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไมน่้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

 2.2.1 ) วิชาเอก  54 หน่วยกิต 

 2.2.2 ) การสอนวิชาเอก  6 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

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

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

 2.1.3) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   1(45) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   1(45) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   1(45) 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4   9(450) 

 2.2) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไมน่้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
    2.2.1) วิชาเอก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETH101 การฟัง การดูและการพูดส าหรบัครูภาษาไทย  3(2-2-5) 
ETH102 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย     3(2-2-5) 
ETH103 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต  3(2-2-5) 
ETH104 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวชิาการและวชิาชีพ  3(2-2-5) 
ETH105 หลักภาษาไทย  3(2-2-5) 
ETH201 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน  3(2-2-5) 
ETH202 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค ์  3(2-2-5) 
ETH203 พัฒนาการของวรรณคดีไทย  3(2-2-5) 
ETH204 ศิลปะการอ่านออกเสียง  3(2-2-5) 
ETH205 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย  3(2-2-5) 
ETH206 คติชนวิทยา  3(2-2-5) 
ETH301 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน  3(2-2-5) 
ETH302 พัฒนาการของภาษาไทย  3(2-2-5) 
ETH303 ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย  3(2-2-5) 
ETH304 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  3(2-2-5) 
ETH305 การวัดและประเมนิผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที ่21  3(2-2-5) 
ETH402 วิจัยในชัน้เรียน  3(2-2-5) 
ETH403 โครงงานทางภาษาและวรรณคดีไทย  3(2-2-5) 
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    2.2.2) การสอนวิชาเอก   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETT301 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  3(2-2-5) 
ETT302 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย     3(2-2-5) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                     จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(หลักสตูรภาษาอังกฤษ)                   ปริญญาตรี  4  ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Mathematics (English Program)  
                                                                                                                       
จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา และวิชาชีพครู เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
2. มีความรู้ความสามารถในศาสตร์การสอน และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีทักษะและกระบวนการ 

ตลอดจนเลือกใช้เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม 
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. มีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้กับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
6. มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อออกแบบและจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์นอกชั้นเรียน 
7. มีทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความสามารถในการออกแบบและท าการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนางานในหน้าที่

และเส้นทางวิชาชีพ 
8. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
1. ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา

และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
3. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการทดสอบการวัดแววความเป็นครูตามที่คณะก าหนด 
4. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏว ไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   140 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไมน่้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไมน่้อยกว่า 43 หน่วยกิต 

 2.1.1) วิชาชีพครู จ านวนไมน่้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
 2.1.1.1) วิชาชีพครูบังคับ จ านวนไมน่้อยกว่า 28 หน่วยกิต 

 2.1.1.2) วิชาชีพครูเลือก จ านวนไมน่้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวนไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาเอก    จ านวนไมน่้อยกว่า 61 หน่วยกิต 

 2.2.1) วิชาเอกบังคับ   จ านวนไมน่้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

 2.2.1.1) วิชาการสอนคณิตศาสตร์  จ านวนไมน่้อยกว่า   16 หน่วยกิต 
 2.2.1.1) วิชาการจัดการเรียนการสอนร่วมทางด้านคณิตศาสตร์ จ านวนไมน่้อยกว่า   24 หน่วยกิต 
 2.2.2) วิชาเอกเลือก จ านวนไมน่้อยกว่า   21 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไมน่้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไมน่้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ  28 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู   3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู  3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร  3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ ์  1(0-2-1) 
 2.1.2) วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคดิ  3(3-0-6) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว  3(2-2-5) 
ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม  3(3-0-6) 
ETP322 การศึกษาในอาเซียน  3(3-0-6) 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ  3(3-0-6) 
ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา  3(3-0-6) 
ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 

 2.1.3) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวนไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     1(45) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     1(45) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3     1(45) 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4     9(450) 

 2.2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ  40 หน่วยกิต 

 2.2.1.1) วิชาการสอนคณิตศาสตร์  16 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME211 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EME212 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
EME308 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  3(2-2-5) 
EME311 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  3(2-2-5) 
EME314 วิทยาการค านวณส าหรับครูคณิตศาสตร ์  3(2-2-5) 
EME408 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา  1(0-2-1) 

 2.2.1.2) วิชาการจัดการเรียนการสอนร่วมทางด้านคณิตศาสตร์       จ านวน 24 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SEM101 แคลคูลัสส าหรับครู 1  3(2-2-5) 
SEM102 หลักการทางคณิตศาสตร์ส าหรบัครู  3(2-2-5) 
SEM103 ระบบจ านวนส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEM201 แคลคูลัสส าหรับครู 2  3(2-2-5) 
SEM202 เรขาคณิตเบื้องต้นส าหรับคร ู  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SEM203 ทฤษฎีจ านวนส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEM204 ความน่าจะเปน็และสถิติส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEM205 พีชคณิตเชิงเสน้ส าหรับคร ู  3(2-2-5) 

 2.2.1) วิชาเอกเลือก   จ านวนไมน่้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME103 ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ระดับโรงเรียน   3(2-2-5) 
EME106 จ านวนและพชีคณิตระดบัโรงเรียน  3(2-2-5) 
EME109 การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน  3(2-2-5) 
EME210 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร ์  3(2-2-5) 
EME310 เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
EME313 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์  3(2-2-5) 
EME405 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา  3(2-2-5) 
EME406 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
EME407 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร ์  3(2-2-5) 
SEM301 วิยุตคณิตส าหรับครู (คณิตศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับครู)  3(2-2-5) 
SEM302 พีชคณิตนามธรรมส าหรับคร ู  3(2-2-5) 
SEM401 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ส าหรับครู  3(2-2-5) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                     จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสตูรภาษาอังกฤษ)      ปริญญาตรี 4 ปี 
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in English  (English Program)  
                                                                                                                   

จุดประสงค์เฉพาะ 
        เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นครูและนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม อีกทั้งมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการสอนในระดับ

นานาชาติและการจัดการเรียนรู้ตามคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพครู และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูเป็นไทยและสากล 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนรู้ และพัฒนาหลักสูตรการสอน

ภาษาอังกฤษทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
3. เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษในบริบทและความต้องการที่หลากหลายทั้งการสอนส าหรับหลักสูตรศึกษาใน

ระบบและการสอนเฉพาะด้าน 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนางานในหน้าที่ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนา ปรับปรุง และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา มี
ความเท่าทันต่อเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิด ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และบูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษเข้ากับศาสตร์สาขาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

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

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 (GPAX) 
6. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไมน่้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาชีพคร ู จ านวนไมน่้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1.1) วิชาชีพครู                              จ านวนไมน่้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
 2.1.1.1) วิชาชีพครูบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต 
   2.1.1.2) วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวนไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาเอก  จ านวนไมน่้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
 2.2.2) วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไมน่้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไมน่้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1.1) วิชาชีพครู  จ านวนไมน่้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
 2.1.1.1) วิชาชีพครูบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู  3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู  3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP403 คุรุนิพนธ์  1(0-2-1) 

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

 2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวนไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  1(45) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  1(45) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  1(45) 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  9(450) 

 2.2) กลุ่มวิชาเอก  จ านวนไมน่้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ  บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
EED101 การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED102 หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED105 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED201 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED202 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED203 ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED204 การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED205 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED206 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 
EED301 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 
EED304 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED405 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
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 2.2.2) วิชาเอกเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                                21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
EED104 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED303 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  3(2-2-5) 
EED305 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมส าหรับเด็ก     3(2-2-5) 
EED311 กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
EED312 การเรียนเชิงรุกในการศึกษาภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED314 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  3(2-2-5) 
EED315 นานาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ  3(2-2-5) 
EED401 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
EED402 วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED403 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 
EED404 ศิลปะและการแสดงในบริบทการศึกษาภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
EED406 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ  3(2-2-5) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา                 ปริญญาตรี  4  ปี 
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Education Program in Elementary  Education 
                                                                                                                       

จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้
ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
 3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 4. มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้าง
ความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินตามข้อก าหนดของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาและ /หรือเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 

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

 2.1.2) วิชาชีพครูเลือก  จ านวนไมน่้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวชิาต่อไปนี้            

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

 2.1.3) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     
 บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้                     12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   1(45) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   1(45) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3     1(45) 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4     9(450) 

 2.2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ บังคับจ านวนไมน่้อยกว่า 43 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EEL101 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา   3(2-2-5) 
EEL102 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา    2(1-2-3) 
EEL103 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา    2(1-2-3) 
EEL104 สังคมศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา   2(1-2-3) 
EEL105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับครูประถมศึกษา  2(1-2-3) 
EEL106 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา   2(1-2-3) 
EEL107 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL201 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภ้าษาไทยในระดบัประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL202 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา   3(2-2-5) 
EEL203 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษาในระดบัประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL204 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษในระดบัประถมศกึษา  3(2-2-5) 
EEL205 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL206 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูส้ังคมศึกษาในระดบัประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL301 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูศ้ิลปะ ในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL302 สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL303 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูก้ารงานอาชีพในระดบัประถมศึกษา  3(2-2-5) 
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 2.2.2) วิชาเอกเลือก  จ านวนไมน่้อยกว่า                                    20 หน่วยกิต                         
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EEL304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL305 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
EEL306 สะเต็มศึกษาส าหรับเด็กประถมศึกษา   3(2-2-5) 
EEL307 การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา     3(2-2-5) 
EEL308 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้เร่ืองการอ่านและเขียนของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดบัประถมศึกษา 3(2-2-5) 
EEL309 การละครส าหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5) 
EEL310 การสอนโครงงานในระดบัประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL311 ทักษะและเทคนิคการสอนเกมและการเป็นผู้น านนัทนาการ  3(2-2-5) 
EEL312 นิทานและการเล่านทิานส าหรับเด็ก  3(2-2-5) 
EEL313 การวิเคราะห์หนังสือที่ใช้ในการเรียนระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL314 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  3(3-0-6) 
EEL401 วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชัน้เรียนระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL402 การบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษา   3(3-0-6) 
EEL403 การพัฒนาทักษะและเทคนิคกระบวนการคิดส าหรับเด็กประถมศึกษา  3(2-2-5) 
EEL404 สัมมนาการประถมศึกษา   3(2-2-5) 
EEL405 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียนประถมศึกษา  3(2-2-5) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่
เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้   
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน            ปริญญาตร ี4  ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
Bachelor of Arts Program in Community Development  
                                                                                                                         
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดี มีภาวะผู้น า มีจิตอาสา อยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม   
2. มีความรู้ในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และความรู้อ่ืนๆ ที่สัมพันธ์

กับการพัฒนาชุมชน เพื่อให้รู้ เข้าใจและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในแต่ละพื้นถิ่น 
  3. พัฒนานักวิจัยชุมชน พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการประสานความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
  4. เพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีจิตส านึกทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ที่สามารถน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในท้องถิ่น 
  5. เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ (Productive Learning) และเป็นผู้ประกอบการทางสงัคม 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
  การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไมน่้อยกว่า 91 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HCD101 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา  3(3-0-6) 
HCD103 องค์กรชุมชนและการพัฒนา  3(3-0-6) 
HCD105 ชุมชนศึกษา    3(2-2-5) 
HCD107 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 
HCD108 หลักและกระบวนการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
HCD112 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา  3(2-2-5) 
HCD113 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
HCD114 การพัฒนาที่ยั่งยนื  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HCD115 จิตอาสาในงานพัฒนาชุมชน  3(2-2-5)    
HCD118 การวางแผนพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
HCD202 การจัดการความรู้ในงานพฒันา  3(2-2-5) 
HCD219 เทคโนโลยีในงานพฒันาชุมชน  3(2-2-5) 
HCD301 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ์  3(2-2-5) 
HCD319 สัมมนาการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
HCD323 การประกอบการทางสังคม  3(2-2-5) 
HCD330 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  3(2-2-5) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HCD104 การจัดการองค์กรท้องถิ่น   3(2-2-5) 
HCD106 เศรษฐศาสตร์พื้นฐานในชุมชน   3(3-0-6) 
HCD109 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม   3(2-2-5) 
HCD111 การพัฒนาประชาสังคม   3(3-0-6) 
HCD116 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจชมุชน   3(3-0-6) 
HCD117 การสร้างแรงบนัดาลใจและความคิดสร้างสรรค์   3(2-2-5) 
HCD119 ชุมชนเมือง   3(2-2-5) 
HCD201 จริยธรรมกับการพัฒนาชุมชน   3(2-2-5) 
HCD206 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง   3(2-2-5) 
HCD210 การประกอบธุรกิจชุมชน  3(2-2-5) 
HCD212 การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชน  3(2-2-5) 
HCD213 การท่องเที่ยวโดยชุมชน  3(2-2-5) 
HCD215 สุขภาวะชุมชนและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
HCD216 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
HCD217 สิทธิมนุษยชนกับงานพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 
HCD218 การบัญชีเบื้องต้นส าหรับธุรกิจชุมชน  3(2-2-5) 
HCD220 การวิจัยท้องถิ่น  3(2-2-5) 
HCD304 วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
HCD306 การพัฒนาชุมชนประชาคมอาเซียนเปรียบเทียบ  2(2-0-4) 
HCD307 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร  3(3-0-6) 
HCD309 การจัดสวัสดิการชุมชนและการสังคมสงเคราะห์   3(3-0-6) 
HCD310 สวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  3(2-2-5) 
HCD313 ภาวะความเปน็ผูน้ าในงานพัฒนาชุมชน  2(2-0-4) 
HCD315 กระบวนการสร้างเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
HCD317 จิตวิทยาชุมชน  3(3-0-6) 
HCD318 การจัดการความขัดแย้งชุมชน  3(3-0-6) 
HCD320 เกษตรทางเลือกเพื่อการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
HCD324 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 
HCD325 การจัดการธุรกิจชุมชน  3(2-2-5) 
HCD326 กฎหมายส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน  3(3-0-6) 
HCD327 ธุรกิจชุมชนจ าลอง  3(2-2-5) 
HCD328 การวิจัยเชิงคุณภาพ  3(2-2-5) 
HCD329 ภาษาอังกฤษส าหรับนักพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 
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 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
 เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งจ านวนไม่น้อยกวา่ 7 หน่วยกิต  

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

 2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HCD402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน  2(90) 
HCD404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน  5(450) 

 2.2.3) กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HCD402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน  2(90) 
HCD405 โครงงานพิเศษการพัฒนาชุมชน  5(540) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนด ให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 

*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา                ปริญญาตรี 4  ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
Bachelor of Arts Program in Psychology 
                                                                                                                         
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางจิตวิทยา 
2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความช านาญในด้านจิตวิทยา มีความเข้าใจในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
3. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา มีความคิดริเริ่ม สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาและทักษะทางปัญญาไปสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง 

สังคมและท้องถิ่น 
4. เพื่อให้บัณฑิตมีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างได้อย่างมีความสุข 
5. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า น าเสนอข้อมูล และปฏิบัติงาน

ทางด้านจิตวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัด 

ปทุมธาน ี
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 87 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน 60 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 87 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน 60 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY111 จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ทุกช่วงวัย  3(3-0-6) 
HPY112 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับนักจิตวิทยา  3(3-0-6) 
HPY113 สรีรจิตวิทยา      3(3-0-6) 
HPY114 กลุ่มสัมพันธ์  3(2-2-5) 
HPY115 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน  3(3-0-6) 
HPY116 สุขภาพจิตและการปรับตัว  3(3-0-6) 
HPY210 จิตวิทยาบุคลิกภาพ        3(3-0-6) 
HPY214 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา  3(2-2-5) 
HPY215 ภาษาอังกฤษส าหรับนักจิตวิทยา   3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY216 การรู้สึกและการรับรู้  3(3-0-6) 

HPY217 จิตวิทยาการปรึกษาและจิตบ าบัดเบื้องต้น  3(2-2-5) 
HPY218 จิตวิทยาการเรียนรู้  3(3-0-6) 
HPY223 ทักษะและเทคนิคการปรึกษา    3(2-2-5) 
HPY310 จิตวิทยาทางปัญญา  3(2-2-5) 
HPY312 การวิจัยทางจิตวิทยา  3(2-2-5) 
HPY313 สถิติประยุกต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา  3(2-2-5) 
HPY350 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  3(3-0-6) 
HPY351 จิตวิทยาอปกติ  3(3-0-6) 
HPY410 จิตวิทยาการเป็นผู้ประกอบการ  3(2-2-5) 
HPY411 สัมมนาและโครงการพิเศษทางจิตวิทยา  3(2-2-5) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก                               เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                     27 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียง 1 กลุ่มวิชา  

 ก. กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว            เลือกเรียนไม่น้อยกว่า        27 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY224 การจัดบริการแนะแนว   3(2-2-5) 
HPY225 การศึกษารายกรณีและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการแนะแนว  3(2-2-5) 
HPY226 การพัฒนาทางอาชีพ  3(3-0-6) 
HPY227 จิตวิทยาการศึกษา  3(3-0-6) 
HPY228 จิตวิทยาเชิงบวกและความงอกงามส่วนบุคคล  3(3-0-6) 
HPY229 จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น  3(3-0-6) 
HPY236 จิตวิทยาความรักและการเป็นบิดามารดา  3(3-0-6) 
HPY250 จิตวิทยาการทดลอง  3(2-2-5) 
HPY252 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  3(3-0-6) 
HPY255 จิตวิทยาการเสพติด  3(3-0-6) 
HPY320 บริการสนเทศทางจิตวิทยา  3(2-2-5) 
HPY323 จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาแบบรายบุคคลและการฝึกปฎิบัติ  3(2-2-5) 
HPY324 จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มและการฝึกปฎิบัติ  3(2-2-5) 
HPY325 การให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตและภัยพิบัติ  3(3-0-6) 
HPY326 จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาเด็กและวัยรุ่น  3(3-0-6) 
HPY327 จิตวิทยาการปรึกษาผู้สูงอายุ  3(3-0-6) 
HPY328 จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาข้ามวัฒนธรรมเบื้องต้น  3(3-0-6) 
HPY329 การแนะแนวในระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษา  3(3-0-6) 
HPY451 จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการเรียนการสอน  3(3-0-6) 
HPY454 การปรับพฤติกรรม  3(3-0-6) 

 ข. กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY230 จิตวิทยาชุมชนเบื้องต้น  3(3-0-6) 
HPY231 จิตวิทยาการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ  3(3-0-6) 
HPY232 จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
HPY234 จิตวิทยาการปรึกษาในชุมชน  3(2-2-5) 
HPY235 จิตวิทยาความหลากหลาย  3(3-0-6) 
HPY236 จิตวิทยาความรักและการเป็นบิดามารดา 3(3-0-6) 
HPY237 จิตวิทยาแห่งความสุข 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY238 จิตวิทยาอาชญากรรม 3(3-0-6) 
HPY239 การบ าบดัทางเลือก 3(3-0-6) 
HPY251 จิตวิทยาสังคม 3(3-0-6) 
HPY255 จิตวิทยาการเสพตดิ 3(3-0-6) 
HPY256 จิตวิทยาการสื่อสารในโลกยุคใหม่ 3(3-0-6) 
HPY325 การให้ความช่วยเหลือในภาวะวกิฤตและภัยพิบัติ 3(3-0-6) 
HPY335 จิตวิทยาส าหรับงานสังคมสงเคราะห์ 3(3-0-6) 
HPY336 การฝึกอบรมทางจิตวทิยาชุมชน 3(2-2-5) 
HPY337 จิตวิทยาเพื่อการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 3(3-0-6) 
HPY338 การปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่มปีัญหาในชุมชน 3(3-0-6) 
HPY339 จิตวิทยาการสูงวัย 3(3-0-6) 
HPY354 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 3(3-0-6) 
HPY432 การปฎิบัติการทางจิตวทิยาในชมุชน 3(2-2-5) 

 ค. กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ             เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY152  มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน 3(3-0-6) 
HPY240 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น 3(3-0-6) 
HPY244 จิตวิทยาการจงูใจในการท างาน 3(3-0-6) 
HPY245 จิตวิทยาความแตกต่างในองค์การ 3(3-0-6) 
HPY246 จิตวิทยาการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในยุคใหม่ 3(3-0-6) 
HPY247 จิตวิทยาองค์การ 3(3-0-6) 
HPY248 จิตวิทยาผู้บริโภค 3(3-0-6) 
HPY347 การฝึกอบรมในองค์การอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
HPY349 การสรรหาและการคัดเลือกทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ                     3(3-0-6) 
HPY353 จิตวิทยาการเปน็ผูน้ า 3(3-0-6) 
HPY356 จิตวิทยาการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์การ 3(3-0-6) 
HPY357 มนุษย์ปัจจัยและความปลอดภยัในการท างาน 3(3-0-6) 
HPY358 จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 
HPY359 การปรับพฤติกรรมในองค์การ 3(3-0-6) 
HPY360 จิตวิทยาการปรึกษาในองค์การ 3(2-2-5) 
HPY361 จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในองค์การ 3(3-0-6) 
HPY362 พฤติกรรมองค์การเชงิบวก 3(3-0-6) 
HPY363 การทดสอบทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3(2-2-5) 
HPY364 จิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ 3(2-2-5) 
HPY440 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพฒันาทนุมนุษยใ์นองค์การ 3(2-2-5) 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ    
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งจาก  2  กลุ่มวิชาต่อไปนี ้ จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY466 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาจิตวทิยา 1(45) 
HPY468 สหกิจศึกษาจิตวิทยา 6(640) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPY465 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาจิตวิทยา 2(90) 
HPY467 การฝึกประสบการณ์จิตวิทยา       5(450) 
HPY470 โครงงานพิเศษในประเด็นทางจติวิทยา 5(450) 
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3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต*** 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร                     ปริญญาตรี 4  ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communicative Innovation 
                                                                                                                         
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่รักการอ่าน การเขียน การใช้ภาษาอย่างมีศิลปะ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความตระหนักรู้ต่อจริยธรรมของการสื่อสาร มีภาวะผู้น า  และมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างสรรค์ภาษา 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความภาคภูมิใจต่อภาษาไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ 

 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้เชิงบรูณาการประกอบอาชีพทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน อาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสาขาหรือเทียบเท่า 
  2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                    จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                          จ านวนไมน่้อยกว่า  90 หน่วยกิต 

  2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 46 หน่วยกิต 
  2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะดา้นเลือก 37 หน่วยกิต 

  2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                       จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
 การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                    จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                        จ านวนไมน่้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

  2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                      จ านวนไมน่้อยกว่า 83 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                                           บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต 

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

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

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่ จ านวนไมน่้อยกว่า   7 หน่วยกิต 

 2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HTH424 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาไทยเพื่อนวตักรรมการสื่อสาร  1(45) 
HTH425 สหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  6(640) 

3.) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

   

***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า   45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์                                                         ปริญญาตร ี 4 ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
Bachelor of Arts Program in Music   
                                                                                                                     
จุดประสงค์เฉพาะ 

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

และการประกอบอาชีพได้  
3. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถน าความรู้  ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพได้ 

 4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 5. เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ทางดุริยางคศิลป์ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า และน าเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามประกาศระทรวงศึกษาธิการ  
 2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

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

 โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 

จ านวนหน่วยกิตรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                       จ านวนไมน่้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน                                              บังคับเรียนจ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเฉพาะด้าน                                                    จ านวนไมน่้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ  48 หน่วยกิต 

 2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก                         24 หน่วยกิต 
 2.3) วิชาเอก                                                                                        ไม่น้อยกวา่ 21 หน่วยกิต 

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

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไมน่้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน บังคับเรียนจ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU234 ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงศตวรรษที่ 20  3(3-0-6) 
HMU235 ประวัติและพัฒนาการดนตรีตะวันตกในสมัยปัจจุบนั  3(3-0-6) 

 2.2) วิชาเฉพาะด้าน    
 2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ   บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 2.2.1.1) ภาคทฤษฎี     บังคับเรียนบังคับเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU201 หลักการอ่านโน้ตและจังหวะ    3(2-2-5) 
HMU202 หลักโสตทักษะ  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU203 ทฤษฎีดนตรีสากล 1  3(3-0-6) 
HMU204 ทฤษฎีดนตรีสากล 2  3(3-0-6) 
HMU236 หลักการประพันธ์เพลงเบื้องต้น  3(3-0-6) 
HMU301 คอมพิวเตอร์ดนตรีข้ันพื้นฐาน  3(2-2-5) 
HMU312 การผลิตผลงานดนตรีเชิงพาณชิย์ 1  3(2-2-5) 
HMU313 การผลิตผลงานดนตรีเชิงพาณชิย์ 2  3(2-2-5) 

  2.2.1.2)  ภาคปฏิบัติ บังคับเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  ก. ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มปฏิบัติต่อไปนี้เพียงกลุ่มเดียว จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  กลุ่มปฏิบัติเครื่องลมไม ้    

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

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

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

  กลุ่มปฏิบัติกตีาร์    
HMU141 ปฏิบัติกีตาร์ 1  2(0-4-2) 
HMU142 ปฏิบัติกีตาร์ 2  2(0-4-2) 
HMU143 ปฏิบัติกีตาร์ 3  2(0-4-2) 
HMU144 ปฏิบัติกีตาร์ 4  2(0-4-2) 
HMU145 ปฏิบัติกีตาร์ 5  2(0-4-2) 
HMU146 ปฏิบัติกีตาร์ 6  2(0-4-2) 

  กลุ่มปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ด    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU151 ปฏิบัติเปียโน 1  2(0-4-2) 
HMU152 ปฏิบัติเปียโน 2  2(0-4-2) 
HMU153 ปฏิบัติเปียโน 3  2(0-4-2) 
HMU154 ปฏิบัติเปียโน 4  2(0-4-2) 
HMU155 ปฏิบัติเปียโน 5  2(0-4-2) 
HMU156 ปฏิบัติเปียโน 6  2(0-4-2) 
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 กลุ่มปฏิบัติขบัร้องสากล   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU161 ปฏิบัติขับร้องสากล 1  2(0-4-2) 
HMU162 ปฏิบัติขับร้องสากล 2  2(0-4-2) 
HMU163 ปฏิบัติขับร้องสากล 3    2(0-4-2) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU164 ปฏิบัติขับร้องสากล 4  2(0-4-2)             
HMU165 ปฏิบัติขับร้องสากล 5   2(0-4-2)            
HMU166 ปฏิบัติขับร้องสากล 6  2(0-4-2) 

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

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

 ข. กลุ่มปฏิบัติเพิ่มเติม จ านวนไมน่้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
ผู้ที่ไม่ได้เลือกเรียนกลุ่มปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ดให้เรียนปฏิบัติเปียโน 1 และปฏิบัติเปียโน 2 ผู้ที่เรียนกลุ่มปฏิบัติคีย์บอร์ดให้เลือกเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรี
ในกลุ่มปฏิบัติเครื่องดนตรีอ่ืนๆ เพียงกลุ่มเดียวในรายวิชาปฏิบัติระดับ 1 และระดับ 2 

 ค. กลุ่มปฏิบัติรวมวงเพียงกลุ่มเดียว จ านวนไมน่้อยกว่า 8 หน่วยกิต     
 กลุ่มปฏิบัติรวมวงเล็ก  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU191 ปฏิบัติรวมวงแบบป๊อปปลู่าร ์    2(0-4-2) 
HMU192 ปฏิบัติรวมวงแบบสตริง-คอมโบ  2(0-4-2) 
HMU193 ปฏิบัติรวมวงแบบร่วมสมัย  2(0-4-2) 
HMU194 ปฏิบัติรวมวงแบบแจ๊ส  2(0-4-2) 

   กลุ่มปฏิบัติรวมวงใหญ ่   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU105 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 1  2(0-4-2) 
HMU106 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 2   2(0-4-2) 
HMU107 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 3   2(0-4-2) 
HMU108 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 4   2(0-4-2) 

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

  2.2.2)  กลุม่วิชาเลือก เลือกเรียนไมน่้อยกวา่ 24 หน่วยกติ 
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 2.2.2.1) ภาคทฤษฎ ี  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU207 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรตีะวันตก  3(3-0-6) 
HMU208 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส  3(3-0-6) 
HMU225 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับดนตรีแจ๊สและป๊อปปูลาร์  3(3-0-6) 
HMU226 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับการขับร้องประสานเสียง  3(2-2-5) 
HMU227 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงโยธวาทิต  3(3-0-6) 
HMU230 การประพันธ์ 1   3(3-0-6) 
HMU231 การประพันธ์ 2   3(3-0-6) 
HMU232 การประพันธ์ 3   3(3-0-6) 
HUM237 หลักคีตปฏิภาณแบบแจส๊  3(2-2-5)       

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

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

    2.3) กลุ่มวิชาเอก บังคับเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไมน่อ้ยกว่า 21 หน่วยกิต 
  2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU216 จิตวิทยาการสอนดนตรีทัว่ไป  3(2-2-5) 
HMU239 วิธีและเทคนิคการสอนดนตรีในสถานประกอบการเอกชน     3(2-2-5) 
HMU240 ดนตรีวงโยธวาทิต  3(2-2-5) 

    
  2.3.2) กลุ่มวิชาดุริยนิพนธ์ 5 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU410 การน าเสนอผลงานทางดนตรีรายบุคคล  5(0-10-5) 

 2.3.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
 เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

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

 ข. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HMU412 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาดุริยางคศิลป์  2(90) 
HMU414 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาดุริยางคศิลป์  5(450) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ           ปริญญาตรี 4 ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
Bachelor of Arts Program in English  
                                                                                                                        

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ยอมรับและเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสขุในโลกยุค

ปัจจุบนั 
2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถบูรณาการความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ วรรณคดี ภาษาศาสตร์ และการแปล ในการประกอบอาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
3. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะทางปญัญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพได้ 

 4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 5. เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 
 โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
 2.1) หมวดวิชาแกน บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 2.2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาทักษะภาษา บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 2.2.2) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์    บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2.2.3) กลุ่มวิชาวรรณคดี บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2.2.4) กลุ่มวิชาการแปล บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 2.3) หมวดวิชาเอก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 2.4)  หมวดวิชากลุ่มปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
 2.1) หมวดวิชาแกน บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN111 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจบุัน 1 3(3-0-6) 
HEN112 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจบุัน 2 3(3-0-6) 
HEN120 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(2-2-5) 
HEN123 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3(2-2-5) 
HEN130 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 2.2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียนไม่น้อยกว่า                                            54 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาทักษะภาษา บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN132 การอ่านภาษาอังกฤษระดับกลาง  3(3-0-6) 
HEN140 การเขียนตามรูปแบบ  3(3-0-6) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN230 การอ่านภาษาอังกฤษระดับสงู   3(3-0-6) 
HEN242 การเขียนอนุเฉท  3(3-0-6) 
HEN341 การเขียนความเรียง  3(3-0-6) 
HEN444 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์  3(3-0-6) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์   บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN200 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น   3(3-0-6) 
HEN204 วิทยาหน่วยค าภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
HEN205 วากยสัมพันธ์อังกฤษ  3(3-0-6) 
HEN206 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

 2.2.3) กลุ่มวิชาวรรณคดี บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN351 วรรณคดีเบื้องต้น   3(3-0-6) 
HEN354 วรรณกรรมเด็กและเยาวชน   3(3-0-6) 
HEN355 งานเขียนชิ้นเอกในวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน                 3(3-0-6) 
HEN356 วรรณกรรมโลก  3(3-0-6) 

 2.2.4) กลุ่มวิชาการแปล บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN361 การแปลเบื้องต้น  3(3-0-6) 
HEN362 การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 
HEN462 การแปลเพื่ออาชีพ  3(3-0-6) 

 2.3) หมวดวิชาเอก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า       15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN181 ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น  3(3-0-6) 
HEN224 การน าเสนองานภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
HEN271 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ  2(90) 
HEN280 ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  3(3-0-6) 
HEN281 ภาษาอังกฤษในงานบริการ    3(3-0-6) 
HEN282 ภาษาอังกฤษส าหรับการติดต่อทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
HEN284 ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
HEN287 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร1  3(3-0-6) 
HEN293 ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการและงานส านักงาน 1  3(3-0-6) 
HEN305 อรรถศาสตร์  3(3-0-6) 
HEN325 การฟังและพูดภาษาอังกฤษขั้นสูง  3(2-2-5) 
HEN326 ภาษาพูดทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
HEN352 ภูมิหลังวรรณคดีตะวันตก  3(3-0-6) 
HEN357 กวีนิพนธ ์  3(3-0-6) 
HEN358 วรรณกรรมกับสังคม  3(3-0-6) 
HEN382 ภาษาอังกฤษในสื่อ   3(3-0-6) 
HEN387 การเรียนภาษาอังกฤษผา่นการแสดง  3(2-2-5) 
HEN388 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 2   3(3-0-6) 
HEN389 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
HEN392 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของอาเซียน  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN394 ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการและงานส านักงาน 2  3(3-0-6) 
HEN405 วัจนปฏบิัติศาสตร์  3(3-0-6) 
HEN406 สรวิทยาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
HEN408 ลักษณะภาษาศาสตร์เชิงสงัคมและวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
HEN413 การเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
HEN426 ภาษาอังกฤษในพิธีการและกิจกรรมพิเศษ  3(2-2-5) 
HEN450 การละครตะวันตก  3(3-0-6) 
HEN451 ร้อยแก้ว  3(3-0-6) 
HEN458 วรรณกรรมของเช็กสเปียร์  3(3-0-6) 
HEN496 ภาษาอังกฤษเพื่อวัฒนธรรมไทยศึกษา  3(3-0-6) 
HEN497 ภาษาอังกฤษร่วมสมัยในบริบทหลากหลาย  3(3-0-6) 
HEN498 การศึกษาอิสระ  3(250) 
HEN499 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ  3(250) 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ        
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่ จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN474 การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ  1(45) 
HEN475 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ  6(640) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
HEN472 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาอังกฤษ  2(90) 
HEN476 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  2(90) 
HEN473 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ  5(450) 
HEN477 โครงการพิเศษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะในการพัฒนาทักษะวชิาชพี  5(450) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 

*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีทีศ่ึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรมีาไม่น้อยกวา่ 3 ปี และจ าเปน็ต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวชิาตา่ง ๆ ดังนี้ 

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

1. มีความรู้ทางสุนทรียศาสตร์ที่เอ้ือต่อศิลปะการแสดง เพื่อให้มีความเข้าใจในศาสตร์แต่ละศาสตร์ร่วมกัน 
2. มีความรู้ทางประวัติศิลปะการแสดง ทั้งประวัติศิลปะการแสดงไทย ประวัติศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประวัติศิลปะการแสดงตะวันตก ประวัติ

ศิลปะการแสดงร่วมสมัย และประวัติวรรณกรรมการละคร 
 3. มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีศิลปะการแสดง องค์ประกอบทางศิลปะการแสดง การออกแบบเพื่อการแสดง และวิวัฒนาการของการ
คิดของศิลปะการแสดง 
 4. มีความรู้และความเข้าใจในทักษะปฏิบัติทางศิลปะการแสดง และสามารถถ่ายทอดออกมาได้ 
 5. มีการประยุกต์ศาสตร์ทางศิลปะการแสดง และการบริหารจัดการ 
 6. น าองค์ความรู้เพื่อสร้างศิลปะการแสดงนิพนธ์ และการน าเสนอผลงานทางศิลปะการแสดง 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
  1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  
 3. ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมน่้อยกว่า 130 หน่วยกิต โดยมีสดัส่วนหน่วยกิตแตล่ะหมวดวชิาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                               จ านวนไมน่้อยกว่า  94 หน่วยกิต 

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

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                            จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

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

 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
 เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้                    ไม่น้อยกว่า                  60 หน่วยกิต 

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

 2.3) กลุ่มวิชาเอก                       จ านวนไมน่้อยกว่า 28 หน่วยกิต 
 2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนีไ้ม่น้อยกว่า               18 หน่วยกิต 

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

 2.3.2) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์ บังคับเรียนจ านวนไมน่้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPP401 รังสรรค์นิพนธ ์ 3(2-2-5) 

  2.3.3) กลุ่มวิชาประสบการณภ์าคสนาม จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 โดยให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว  

 2.3.3.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPP402 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาศิลปะการแสดง   1(45) 
HPP404 สหกิจศึกษาสาขาวชิาศลิปะการแสดง   6(640) 
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 2.3.3.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPP403 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง   2(90) 
HPP405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาศลิปะการแสดง 5(450) 

3.) หมวดวิชาเลือกเสรี                                   จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
***ข้อก าหนดเฉพาะ  ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต*** 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนา          ระดับปริญญาตร ี4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development  
                                                                                                                         
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตนักวิชาการสายสังคมศาสตร์ซึ่งสามารถบูรณาการศาสตร์และเทคนิควิทยาการ ส าหรับจัดการพัฒนางานและพัฒนาสังคม อย่าง
เป็นระบบและยั่งยืน 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็นผู้น าทางสังคมที่มีคุณธรรม มีจิตวิญญาณรักและร่วมงานกับประชาชนได้ดี 
3. เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาน าไปสู่การพัฒนาสู่ท้องถิ่น ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

  2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วา่ด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด 

ปทุมธานี  
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  126 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                           จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ                                   จ านวนไม่น้อยกวา่  90 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา   84 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ   48 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก    36 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6 หน่วยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

การจัดการเรียนการสอน 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไมน่้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
HSD101 หลักมานุษยวิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6) 
HSD102 หลักสังคมวิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6) 
HSD105 หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  3(2-2-5) 
HSD111 ระบบเศรษฐกิจไทย  3(3-0-6) 
HSD112 ทฤษฎีสังคมศาสตร์กับการพัฒนา  3(3-0-6) 
HSD115 จิตวิทยาพัฒนาการเพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
HSD205 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ  3(3-0-6) 
HSD224 ทัศนคติ จริยธรรมและพฤติกรรมทางสังคม   3(3-0-6) 
HSD235 การอ่านวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
HSD305 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
HSD306 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  3(2-2-5) 
HSD307 สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  3(2-2-5) 
HSD329 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HSD401 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลและครอบครัว  3(3-0-6) 
HSD404 การศึกษาเอกเทศ 3(1-4-4) 
HSD405 การสัมมนาทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  3(2-2-5) 
HSD424 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสังคม  3(2-2-5) 
HSD425 โครงการเพื่อการพัฒนา  3(2-2-5) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก                                                                      เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                24 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้รวมกันไมน่้อยกว่า 24 หน่วยกิต                                        
     1) กลุ่มวิชาการพัฒนาของภาครัฐและท้องถิ่น   
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
HSD106 ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ  3(3-0-6) 
HSD113 การเมืองไทยสมัยใหม่   3(3-0-6) 
HSD114 ประวัติศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทย  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 การพัฒนาองค์การภาครัฐ  3(3-0-6) 
HSD229 ประชาธิปไตยกับการพัฒนา  3(3-0-6) 
HSD231 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา  3(2-2-5) 
HSD233 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  3(3-0-6) 
HSD234 หลักกฎหมายอาญา  3(3-0-6) 
HSD317 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  3(3-0-6) 
HSD320  การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
HSD331 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3-0-6) 
HSD332 หลักกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  3(3-0-6) 
HSD333 การบริหารและการปกครองท้องถิ่น  3(3-0-6) 
HSD408 การจัดการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางสังคม  3(3-0-6) 
HSD411 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
HSD423 ประเด็นคัดสรรทางสังคมศาสตร์  3(3-0-6) 

  2) กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HSD104 การศึกษาชุมชนเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 
HSD110 พลวัตทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์   3(3-0-6) 
HSD202 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
HSD206 การพัฒนาเมืองและชนบท  3(3-0-6) 
HSD226 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา  3(3-0-6) 
HSD230 สถาบันครอบครัวและความมั่นคงของมนุษย์  3(3-0-6) 
HSD301 ภูมิปัญญาไทย  3(3-0-6) 
HSD303 การพัฒนาสังคม  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 การวิเคราะห์ชุมชนกับการพัฒนา  3(2-2-5) 
HSD330 เพศภาวะ เพศวิถีกับการพัฒนา  3(3-0-6) 
HSD403 การพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาส  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HSD414 หลักกฎหมายเก่ียวกับเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
HSD421 สุขภาวะเพื่อการพัฒนามนุษย์  3(2-2-5) 
HSD422 สุขภาวะชุมชนกับการพัฒนา  3(2-2-5) 
HSD426 ผู้สูงอายุกับการพัฒนา  3(2-2-5) 
HSD429 ผู้ประกอบการทางสังคม  3(3-0-6) 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เลือก  6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่ จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกติ   
 2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HSD427 การเตรียมสหกิจศึกษาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                                1(45) 
HSD428  สหกิจศึกษาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 6(640) 

  2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HSD418 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 2(90) 
HSD419   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 5(450) 
UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่                        7(640) 

  2.2.3) กลุ่มโครงงานพิเศษ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HSD420  โครงงานพิเศษสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 6(640) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์            ระดับปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Arts Program in Information Science 
                                                                                                          
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความส าคัญของชุมชนและท้องถิ่น โดยเฉพาะการมีจิตอาสาเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น  
3. ผลิตบัณฑิตที่มีขีดความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

  2.  ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา  90 หน่วยกิต 

  2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ  69 หน่วยกิต 

  2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก  21 หน่วยกิต 

 2.2)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1)  กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HIS111 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสารสนเทศ 1 3(3-0-6) 
HIS112 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 
HIS113 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
HIS115 หลักการจัดการความรู้ 3(2-2-5) 
HIS121 ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
HIS141 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  3(3-0-6) 
HIS211 พฤติกรรมของผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ  3(3-0-6) 
HIS221 ระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
HIS222 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ       3(2-2-5) 
HIS223 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
HIS241 การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 3(2-2-5) 
HIS242 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 
HIS244 การจัดการสถาบนับริการสารสนเทศ  3(2-2-5) 
HIS318 สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร ์ 3(2-2-5) 
HIS321 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานสารสนเทศ  3(2-2-5) 
HIS322 การเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HIS325 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
HIS336 บริการห้องสมุดและศูนยส์ารสนเทศ 3(3-0-6) 
HIS341 จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ  3(3-0-6) 
HIS345 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการด้านเอกสารระบบประกันคุณภาพ  3(2-2-5) 
HIS411 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร ์ 3(2-2-5) 
HIS412 สัมมนาทิศทางและแนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
HIS441 ห้องสมุดอัตโนมัต ิ 3(3-0-6) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า     21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HIS213 การจัดการหอจดหมายเหตุและจดหมายเหตุ 3(2-2-5) 
HIS214 สารสนเทศส าหรับผูสู้งอายุ 3(3-0-6) 
HIS224 คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานสารสนเทศ        3(2-2-5) 
HIS225 การสร้างสื่อดิจิทลัในงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
HIS226 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
HIS227 การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
HIS228 การท ารายการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทลั 3(2-2-5) 
HIS229 โปรแกรมประยุกต์ในงานสารสนเทศ   3(2-2-5) 
HIS231 การบริการสารสนเทศ  3(2-2-5) 
HIS243 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  3(2-2-5) 
HIS246 ห้องสมุดดิจิทัล 3(3-0-6) 
HIS311 สารสนเทศภูมปิัญญาท้องถิ่น  3(2-2-5) 
HIS312 ภาษาไทยส าหรับงานสารสนเทศ  3(2-2-5) 
HIS313 สารสนเทศกับสังคม              3(3-0-6) 
HIS314 สารสนเทศทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
HIS315 สารสนเทศเพื่อธุรกิจ  3(3-0-6) 
HIS316 สารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน 3(3-0-6) 
HIS317 การบริหารโครงการด้านสารสนเทศ         3(2-2-5) 
HIS319 สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
HIS323 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
HIS324 การสืบค้นสารสนเทศออนไลน ์ 3(2-2-5) 
HIS326 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
HIS327 การออกแบบอินโฟกราฟิกในงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
HIS331 บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต   3(3-0-6) 
HIS332 จิตวิทยาการให้บริการสารสนเทศ 3(3-0-6) 
HIS333 การปรุงแต่งสารสนเทศ   3(2-2-5) 
HIS334 ธุรกิจสารสนเทศ  3(3-0-6) 
HIS335 การตลาดและการเผยแพร่สารสนเทศ 3(3-0-6) 
HIS337 การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์   3(3-0-6) 
HIS342 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 3(2-2-5) 
HIS344 ระบบการจัดการส านักงาน   3(2-2-5) 
HIS346 การจัดการร้านหนังสือ 3(3-0-6) 
HIS413 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2-5) 
HIS414 การจัดการแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น 3(2-2-5) 
HIS442 ห้องสมุดโรงเรียน 3(3-0-6) 
HIS443 ห้องสมุดประชาชน 3(3-0-6) 
HIS444 ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 3(3-0-6) 
HIS445 ห้องสมุดเฉพาะและศูนย์สารสนเทศ 3(3-0-6) 
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 2.2)  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง   ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HIS453 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ 1(45) 
HIS454 สหกิจศึกษาสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ 6(640) 

 2.2.1) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HIS451 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสารสนเทศศาสตร์      2(90) 
HIS452 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร ์ 5(450) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว้
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต ** 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ            ระดับปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
Bachelor of Arts Program in Business English  

                                                                                                                        
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
  2. เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจความแตกต่าง

ด้านวัฒนธรรม 
  3. เพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา มีความคิดริเริ่ม สามารถน าความรู้และทักษะปัญญาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอาชีพได้ 

 4. เพ่ือให้บัณฑิตสามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโลก 
          5. เพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้ นคว้า และ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการ
ของประเทศไทยรับรอง 
 2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)  

  3. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมินของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา  78 หน่วยกิต 

  2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ  51 หน่วยกิต 

  2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก  27 หน่วยกิต 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบตัิการและฝึกประสบการณ์วชิาชพี  7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
 2.1)  กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HBE101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(2-2-5) 
HBE102 การออกเสียงภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ 3(3-0-6) 
HBE103 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง 3(2-2-5) 
HBE111 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 
HBE121 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
HBE122 ไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ 3(3-0-6) 
HBE201 การพัฒนาความคล่องในการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 
HBE202 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง 3(2-2-5) 
HBE301 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HBE311 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6) 
HBE341 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม 3(2-2-5) 
HBE401 ทักษะการน าเสนอภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
HBE461 การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
MBA101 การบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
MMK102 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
MDB105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
MGM201 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า     27 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HBE200 ภาษาและภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
HBE211 การเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความ 3(3-0-6) 
HBE221 ภาษาอังกฤษในบรบิททางสงัคม 3(3-0-6) 
HBE222 การสื่อสารต่างวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
HBE331 การอ่านวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
HBE332 ภาษาอังกฤษส าหรับวัฒนธรรมไทยศึกษา 3(3-0-6) 
HBE342 ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานกุารและส านักงาน 3(3-0-6) 
HBE343 ภาษาอังกฤษส าหรับประชาสัมพันธ์และโฆษณา 3(3-0-6) 
HBE345 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการด้านสุขภาพ 3(3-0-6) 
HBE346 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดดิจทิลั 3(3-0-6) 
HBE347 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
HBE348 ภาษาอังกฤษส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 
HBE350 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการน าเข้าและสง่ออก 3(3-0-6) 
HBE351 ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส ์ 3(3-0-6) 
HBE361 ทฤษฎีและการปฏบิัติการแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
HBE441 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการภาคพื้นดินและบนเครื่องบิน 3(3-0-6) 

 2.2)  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง  จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HBE495 การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1(45) 
HBE496 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ 6(640) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HBE490 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 2(90) 
HBE491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 5(450) 
HBE492 โครงการพิเศษเพื่อเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับการฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 5(350) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว้
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า    45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต ** 
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หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาทัศนศิลป ์        ปริญญาตรี 4  ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts 
                                                                                                                         
จุดประสงค์เฉพาะ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านทัศนศิลป์ 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้และทักษะมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการวิจัย และประกอบอาชีพได้ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมและชุมชน มีทัศนคติอันดีงาม ซึ่งเป็นสิ่ ง
ส าคัญที่จะน าคุณประโยชน์มาสู่สังคม 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ 
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  134 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 98 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกนบังคับเรียน                        ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
 2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 2.3) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต 
 2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 2.3.2) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์  7 หน่วยกิต 
 2.3.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

  การจัดการเรียนการสอน 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 98 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกนบังคับเรียน จ านวนไมน่้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA108 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวนัตก  3(3-0-6) 
HVA109 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวนัออก  3(3-0-6) 
HVA114 สุนทรียศาสตร์ทางทัศนศิลป ์  3(3-0-6) 

 2.2) วิชาเฉพาะด้าน                     บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                        บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA104 ทฤษฎีศิลปะ 1  3(2-2-5) 
HVA105 จิตรกรรมพื้นฐาน  3(2-2-5) 
HVA106 ประติมากรรมพื้นฐาน  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA107 ภาพพิมพ์พื้นฐาน  3(2-2-5) 
HVA116 องค์ประกอบศิลป ์  3(2-2-5) 
HVA117 องค์ประกอบศิลป์ร่วมสมัย  3(2-2-5) 
HVA201 การวาดเส้น 1  3(2-2-5) 
HVA202 จิตรกรรมไทยพื้นฐาน  3(2-2-5) 
HVA207 กายวิภาคส าหรับศิลปะ  3(2-2-5) 
HVA220 คอมพิวเตอร์อาร์ต  3(2-2-5) 
HVA221 การวาดเส้น 2  3(2-2-5) 
HVA222 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานทัศนศลิป์  3(2-2-5) 
HVA223 ดิจิทัลอาร์ต  3(2-2-5) 
HVA224 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  3(2-2-5) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA301 วาดเส้นสร้างสรรค ์  3(2-2-5) 
HVA305 ศิลปะร่วมสมัย  3(2-2-5) 
HVA406 ศิลปะและธุรกิจ  3(2-2-5) 
HVA102 ภาพหุ่นนิ่ง  3(2-2-5) 
HVA110 เขียนแบบพื้นฐาน  3(2-2-5) 
HVA112 การปั้น การหล่อ  3(2-2-5) 
HVA203 จิตรกรรมไทยประเพณ ี  3(2-2-5) 
HVA204 ภาพทิวทัศน ์  3(2-2-5) 
HVA205 ภาพคนเหมือน  3(2-2-5) 
HVA206 การระบายสีน้ า  3(2-2-5) 
HVA209 วัสดุและเทคนิคศลิปะ  3(2-2-5) 
HVA210 การออกแบบลวดลาย  3(2-2-5) 
HVA211 การวาดภาพประกอบ  3(2-2-5) 
HVA212 การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ  3(2-2-5) 
HVA213 ผลิตภัณฑ์พืน้บา้น  3(2-2-5) 
HVA214 การพิมพ์ภาพ  3(2-2-5) 
HVA215 การพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น  3(2-2-5) 
HVA216 การออกแบบภาพพิมพ ์  3(2-2-5) 
HVA217 การพิมพ์นูน  3(2-2-5) 
HVA219 ศิลปะพืน้บา้น  3(2-2-5) 
HVA304 ทัศนศิลปส์ื่อสาร  3(2-2-5) 
HVA306 การน าเสนอผลงานศิลปะ  3(2-2-5) 
HVA308 จิตรกรรมไทยร่วมสมัย  3(2-2-5) 
HVA310 ประติมากรรมไทย  3(2-2-5) 
HVA311 ประติมากรรมประยุกต ์  3(2-2-5) 
HVA312 ประติมากรรมโครงสร้าง  3(2-2-5) 
HVA313 ประติมากรรมตกแต่ง  3(2-2-5) 
HVA314 การออกแบบกระดาษ  3(2-2-5) 
HVA315 จิตรกรรมประยุกต์  3(2-2-5) 
HVA316 ภาพพิมพ์ประยุกต ์  3(2-2-5) 
HVA317 คอมพิวเตอร์กราฟิกข้ันสูง  3(2-2-5) 
HVA318 กิจกรรมศิลปะ 2 มิติ ส าหรับเดก็ประถมศึกษา  3(2-2-5) 
HVA319 กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ ส าหรับเดก็ประถมศึกษา  3(2-2-5) 
HVA320 ความคิดสร้างสรรค์ในงานทัศนศิลป ์  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA321 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานออกแบบ 3 มิติ 3(2-2-5) 
HVA322 ศิลปะวิจัย 3(3-0-6) 
HVA407 ภาษาอังกฤษส าหรับศิลปะ 3(3-0-6) 

 2.3) กลุ่มวิชาวิชาเอก             บังคับเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไมน่อ้ยกว่า 23 หน่วยกิต 
       2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                      บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA208 การสร้างสื่อประสมทางการพิมพ์  3(2-2-5) 
HVA302 จิตรกรรมสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
HVA303 ประติมากรรมสร้างสรรค์  3(2-2-5) 

 2.3.2) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์ 7 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA309 โครงการศึกษาศิลปะส่วนบุคคล  3(2-2-5) 
HVA401 ศิลปนิพนธ ์  4(2-4-6) 

 2.3.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่                  จ านวนไมน่้อยกว่า      7 หน่วยกิต 
        1.) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA402 การเตรียมสหกิจศึกษาทัศนศิลป์  1(45) 
HVA403 สหกิจศึกษาทัศนศิลป ์  6(640) 

 2.) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HVA404  การเตรียมฝึกประสบการณว์ชิาชีพทัศนศิลป ์  2(90) 
HVA405  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป ์  5(450) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดบัอนุปรญิญา
ได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์          ปริญญาตรี 4  ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration 
                                                                                                                         
จุดประสงค์เฉพาะ 
           1. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม ความรู ้และทักษะทางรัฐประศาสนศาสตร์  
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่นในยุคดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนวัตกรกระบวนการ เพื่อการพัฒนางาน และหน่วยงาน 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
  1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   129 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา  87 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  57 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  30 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาปฏบิัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 93 หน่วยกิต 

 1.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 87 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
HPA102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 
HPA103 หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
HPA105 การเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 
HPA109 แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิน่  3(3-0-6) 
HPA110 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ  3(3-0-6) 
HPA201 นโยบายสาธารณะ  3(3-0-6) 
HPA202 การบริหารการคลังและงบประมาณ  3(3-0-6) 
HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง  3(3-0-6) 
HPA218 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล  3(2-2-5) 
HPA219 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและเอกชน  3(3-0-6) 
HPA220 หลักสิทธิมนุษยชน จริยธรรมและธรรมาภิบาล  3(3-0-6) 
HPA221 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA304 หลักกฎหมายปกครอง  3(3-0-6) 
HPA334 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
HPA340 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์  3(2-2-5) 
HPA341 สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(2-2-5) 
HPA 356 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(2-2-5) 
HPA427 ปัญหาพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร ์  3(2-2-5) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลอืก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA208 ระบบบริหารราชการไทย  3(2-2-5) 
HPA222 การวิเคราะห์และการออกแบบองค์การ    3(2-2-5) 
HPA223 การบริหารการเงิน การตลาดในภาครัฐและภาคเอกชน    3(3-0-6) 
HPA224 การบริหารโครงการ  3(2-2-5) 
HPA225 การปกครองท้องถิ่นของไทย    3(3-0-6) 
HPA226 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองส าหรับท้องถิ่น  3(3-0-6) 
HPA309 การบริหารเชิงกลยุทธ ์  3(2-2-5) 
HPA316 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น  3(2-2-5) 
HPA342 การพัฒนาทุนมนุษย์ในภาครัฐและภาคเอกชน  3(2-2-5) 
HPA343 ภาวะผูน้ าและภาวะผู้ตามในองค์การ  3(2-2-5) 
HPA344  เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  3(2-2-5) 
HPA345  พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ  3(2-2-5) 
HPA346 การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีในองค์การ  3(2-2-5) 
HPA347 การจัดการองค์การไม่แสวงหาก าไร  3(3-0-6) 
HPA348 ผู้ประกอบการทางสังคม   3(2-2-5) 
HPA349 การจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม  3(2-2-5) 
HPA350 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น  3(2-2-5) 
HPA351 การบริหารการคลังท้องถิ่น  3(3-0-6) 
HPA352 การจัดการงานบุคคลสว่นท้องถิน่  3(3-0-6) 
HPA353 การจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อความยั่งยนื  3(2-2-5) 
HPA354 สังคมและวฒันธรรมชุมชนท้องถิ่น  3(2-2-5) 
HPA355 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  3(2-2-5) 
HPA404 การบริหารส านักงาน  3(2-2-5) 
HPA405 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
HPA412 การจัดการสาธารณภัย  3(2-2-5) 
HPA419 กฎหมายลักษณะพยาน  3(3-0-6) 
HPA421 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
HPA423 พนักงานสัมพนัธ ์  3(3-0-6) 
HPA424 หลักกฎหมายเอกชนส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
HPA425 หลักกฎหมายมหาชนส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
HPA426 กฎหมายอาญา  3(3-0-6) 
HPA428 ประเด็นร่วมสมัยทางทางการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน  3(2-2-5) 
HPA430 การจัดการผลการปฏบิัติงาน  3(2-2-5) 
HPA431 การจัดการรัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน  3(3-0-6) 
HPA432 การจัดการองค์การสมรรถนะสูง  3(3-0-6) 
HPA433 ภาครัฐกับการจัดการการขนส่งสาธารณะ  3(3-0-6) 
HPA434 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง  3(2-2-5) 
HPA435 ประเด็นร่วมสมัยทางการปกครองท้องถิ่น  3(2-2-5) 
HPA436 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA437 การจัดการชุมชนเมือง  3(3-0-6) 
HPA438 การพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ  3(2-2-5) 
HPA439 การประเมินผลการปฏิบัตงิานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3(3-0-6) 
HPA440 การบริหารท้องถิ่นในสังคมพหุวฒันธรรม  3(2-2-5) 
HPA441 ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น  3(2-2-5) 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 
                    ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่งจ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA401 เตรียมสหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร ์       1(45) 
HPA406 สหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร ์     6(640) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA402 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีรัฐประศาสนศาสตร์                                       1(45) 
HPA407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์                                        5(540) 

  2.2.3) กลุ่มโครงการพิเศษ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA408 โครงการพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์        (640) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่ เคย
เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดย ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต*** 
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หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564)            ปริญญาตร ี4  ปี  
Bachelor of  Laws  Program  
                                                                                                                         
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และส านึกรับใช้สังคมส่วนรวมด้วยจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางกฎหมายอย่างเหมาะสม สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างสอดคล้องกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพกฎหมาย 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแสวงหาและค้นคว้าความรู้ เพื่อน ามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมได้ 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
1.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2561  (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                 จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                          จ านวนไมน่้อยกว่า  98 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   80 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   12 หน่วยกิต 

 2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา   6 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       จ านวนไมน่้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน    
รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                       จ านวนไมน่้อยกว่า 98 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                     จ านวนไมน่้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
  2.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                                            บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW102 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป  3(3-0-6) 
HLW103 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา  3(3-0-6) 
HLW105 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย  3(3-0-6) 
HLW106 กฎหมายลักษณะทรัพย์  3(3-0-6) 
HLW201 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น  2(2-0-4) 
HLW202 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  3(3-0-6) 
HLW203 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้  3(3-0-6) 
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) 
HLW219 กฎหมายเก่ียวกับองค์กรธุรกิจ  2(2-0-4) 
HLW301 กฎหมายลักษณะครอบครัว  2(2-0-4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW302 กฎหมายลักษณะมรดก  2(2-0-4) 
HLW303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  2(2-0-4) 
HLW304 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  2(2-0-4) 
HLW305 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3-0-6) 
HLW306 กฎหมายลักษณะพยาน  3(3-0-6) 
HLW307 กฎหมายปกครอง  3(3-0-6) 
HLW308 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  2(2-0-4) 
HLW350 กฎหมายระหว่างประเทศในทางมหาชน  3(3-0-6) 
HLW351 กฎหมายระหว่างประเทศในทางเอกชน  2(2-0-4) 
HLW401 ประวัติศาสตร์กฎหมาย  2(2-0-4) 
HLW402 นิติปรัชญา  2(2-0-4) 
HLW403 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย  2(2-0-4) 
HLW404 วิธีการทางนิติศาสตร์  2(1-2-3) 
HLW405 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย  3(3-0-6) 
HLW406 สัมมนาทางกฎหมาย  3(2-2-5) 

 2.2) กลุ่มวิชาเลือก จ านวนไมน่้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
 เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งหรือหลายกลุ่มวิชารวมกัน  

 2.2.1) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW310 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
HLW311 สิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพ  2(2-0-4) 
HLW312 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ  3(3-0-6) 
HLW314 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น  3(3-0-6) 
HLW316 กฎหมายเก่ียวกับการบริการสาธารณะและองค์การมหาชน  2(2-0-4) 
HLW317 กฎหมายการคลัง  2(2-0-4) 
HLW318 กฎหมายภาษีทรัพย์สนิ  2(2-0-4) 
HLW319 สัญญาของรัฐ  2(2-0-4) 
HLW355 กฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  2(2-0-4) 

 2.2.2) กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW321 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  3(3-0-6) 
HLW323 กฎหมายเก่ียวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  3(3-0-6) 
HLW324 กฎหมายศุลกากร  3(3-0-6) 
HLW325 กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการเงิน  3(3-0-6) 
HLW326 กฎหมายเก่ียวกับการลงทุน  3(3-0-6) 
HLW356 กฎหมายอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาททางเลือก  3(3-0-6) 
HLW407 กฎหมายล้มละลาย  2(2-0-4 

 2.2.3) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW322 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  2(2-0-4) 
HLW329 กฎหมายพาณิชย์นาวี  3(3-0-6) 
HLW331 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
HLW333 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) 
HLW334 กฎหมายประชาคมอาเซียน  2(2-0-4) 
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 2.2.4) กลุ่มวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW336 กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน  3(3-0-6) 
HLW338 การบริหารกระบวนการยุติธรรม  3(3-0-6) 
HLW339 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  3(3-0-6) 
HLW340 การสืบสวนและสอบสวน  3(3-0-6) 
HLW357 นิติเวชวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
HLW413 การว่าความและการจัดท าเอกสารทางกฎหมาย  3(2-2-5) 

 2.2.5) กลุ่มวิชากฎหมายสังคม และสวัสดิการ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW309 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  3(3-0-6) 
HLW341 กฎหมายเก่ียวกับสื่อสารมวลชน  3(3-0-6) 
HLW342 กฎหมายประกันสังคม  3(3-0-6) 
HLW343 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  2(2-0-4) 
HLW344 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  2(2-0-4) 
HLW345 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  2(2-0-4) 
HLW346 กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
HLW347 กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า  2(2-0-4) 
HLW348 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม และศลิปวฒันธรรม  3(3-0-6) 
HLW354 กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
HLW358 กฎหมายความเท่าเทียมระหว่างเพศ  3(3-0-6) 
HLW359 กฎหมายเก่ียวกับสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุและผู้พิการ  3(3-0-6) 
HLW414 กฎหมายดิจิทัล  3(3-0-6) 
HLW415 กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติสาธารณะ  3(3-0-6) 

 2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่จ านวนไมน่้อยกว่า                        6 หน่วยกิต 

 2.3.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW408 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์  1(45) 
HLW409 สหกิจศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์  6(640) 

 2.3.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW410 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชานิติศาสตร์  2(90) 
HLW411 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชานิติศาสตร์  5(450) 

 2.3.3) กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษ  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HLW412 โครงงานพิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์                                 6(640) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี      จ านวนไมน่้อยกว่า 6     หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร ์         ปริญญาตร ี4  ป ี
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2564) 
Bachelor of Political Sciences Program in Political Sciences 
                                                                                                                  
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตสู่การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถบูรณาการศาสตร์และเทคนิควิทยาการส าหรับการปกครองและการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตสู่การท างานภาคประชาสังคมหรือผู้ประกอบการทางสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาพัฒนาท้องถิ่น สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561   (ภาคผนวก ก) 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
  2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก จ านวนไมน่้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  2.2) กลุ่มวิชาปฏิบตัิการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPS101 ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 
HPS102 มานุษยวทิยาและสงัคมวิทยา  3(3-0-6) 
HPS103 ความรู้พื้นฐานทางการเมืองและการปกครองไทย  3(3-0-6) 
HPS104 หลักการบริหารรัฐกิจ  3(3-0-6) 
HPS105 ทฤษฎีการเมือง  3(3-0-6) 
HPS106 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น  3(3-0-6) 
HPS107 เศรษฐศาสตร์การเมือง  3(3-0-6) 
HPS108 การเมืองเปรียบเทียบ  3(3-0-6) 
HPS201 สหวิทยาการข้ามสาขาวชิาทางรฐัศาสตร ์  3(3-0-6) 
HPS202 การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  3(3-0-6) 
HPS208 แนวคิดและทฤษฎีการเมืองการปกครองท้องถิ่น  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPS209 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย  3(3-0-6) 
HPS211 ความรู้เบื้องต้นทางภาคีสาธารณะ  3(3-0-6) 
HPS215 โลกาภิวัตน์ รัฐ และประชาสังคม  3(3-0-6) 
HPS301 ภาวะผูน้ าและการสื่อสารทางการเมือง  3(3-0-6) 
HPS302 รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์  3(3-0-6) 
HPS303 กฎหมายเบื้องต้นทางรัฐศาสตร ์  3(3-0-6) 
HPS304 วิธีวิทยาการวิจยัทางรัฐศาสตร ์  3(2-2-5) 
HPS401 สัมมนาทางรัฐศาสตร ์  3(2-2-5) 
HPS402 ปัญญาและการวิจัยเชิงปฏิบัติทางรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพียงกลุ่มวิชาเดียว   
 1) กลุ่มวิชาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPS203 ปรัชญาการเมือง  3(3-0-6) 
HPS204 จิตวิทยาการเมือง  3(3-0-6) 
HPS205 การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่  3(3-0-6) 
HPS206 ผลประโยชน์ทบัซ้อนและธรรมมาภิบาล  3(3-0-6) 
HPS207 การพัฒนาประชาธปิไตยในประเทศไทย  3(3-0-6) 
HPS305 การปกครองท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6) 
HPS306 การเมืองภาคประชาสังคม     3(3-0-6) 
HPS307 หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  3(3-0-6) 
HPS308 สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยทางรัฐศาสตร ์  3(2-2-5) 
HPS403 ปรัชญาการเมืองหลังสมัยใหม่  3(3-0-6) 
HPS404 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ  3(3-0-6) 
HPS405 การคลังและงบประมาณท้องถิน่  3(3-0-6) 
HPS406 การเมืองในภาคพื้นยุโรปและอเมริกา  3(3-0-6) 
HPS407 การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6) 
HSD233 หลักกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  3(3-0-6) 
HSD234 หลักกฎหมายอาญา  3(3-0-6) 
HSD331 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3-0-6) 
HSD332 หลักกฎหมายลักษณะพยานหลกัฐาน  3(3-0-6) 

 2) กลุ่มวิชาการพัฒนาและภาคีสาธารณะ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPS210 ความรู้เบื้องต้นทางพัฒนศึกษา  3(3-0-6) 
HPS212 พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 
HPS213 ศาสตร์พระราชา  3(2-2-5) 
HPS214 นโยบาย และการวางแผนยทุธศาสตร์  3(3-0-6) 
HPS216 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ  3(3-0-6) 
HPS217 การพัฒนาเปรียบเทียบ  3(3-0-6) 
HPS218 นโยบายสงัคมเพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
HPS309 การศึกษาและการวิเคราะห์ชุมชน  3(2-2-5) 
HPS310 การประกอบการทางสังคม  3(2-2-5) 
HPS311 กระบวนการกลุ่ม องค์การ และเครือข่ายทางสังคม  3(2-2-5) 
HPS312 การจัดการความรู้ทางรัฐศาสตร ์     3(2-2-5) 
HPS313 สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง  3(3-0-6) 
HPS314 จิตวิทยาสังคมและการพัฒนา  3(3-0-6) 
HPS408    ความรับผิดชอบทางสังคมและพลเมืองตื่นรู้  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPS409 นวัตกรรมทางสงัคมเพื่อการพัฒนา  3(2-2-5) 
HPS410 ภาคีเครือข่ายทางภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม  3(2-2-5) 
HPS411 กระบวนการและเทคนิคการท างานพฒันา  3(2-2-5) 
HPS412 การจัดการภัยพิบัติและวิกฤตทางสังคม  3(2-2-5) 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 
                    เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งจ านวนไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 

 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPS413 การเตรียมสหกิจศึกษารัฐศาสตร์    1(45) 
HPS415 ฝึกสหกิจศึกษารัฐศาสตร ์  6(640) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPS414 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐศาสตร ์  2(90) 
HPS416 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร ์  5(450) 
UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการใหม่          7(640) 

  2.2.3) กลุ่มโครงการพิเศษ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPS417 โครงงานพิเศษรัฐศาสตร ์  6(640) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดย ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต*** 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(Faculty of Science and Technology) 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์                          ปริญญาตรี 4 ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
Bachelor of Science Program in Home Economics 
                                                                                                                 
จุดประสงค์เฉพาะ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ทักษะด้านการประกอบอาหารและบริการสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม รวมถึ งมี
ความคิดสร้างสรรค์และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมภูมิปัญญา อันดีงามของไทย 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสื่อสารทักษะการวางแผนและบริหารจัดการงานและการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานด้านคหกรรมศาสตร์ 
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และส านึกในความรับผิดชอบ 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
 3. ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   137 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 101 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาแกน จ านวนไมน่้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

 2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวนไมน่้อยกว่า 19 หน่วยกิต 
 2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
 2.3.1)  วิชาเฉพาะบังคับ จ านวนไมน่้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
 2.3.2)  วิชาเฉพาะเลือก เลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2.4 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 101 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาแกน จ านวนไมน่้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SBT110 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3(3-0-6) 
SBT111 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   1(0-3-2) 
SCH111 เคมีทางอาหาร  3(3-0-6) 
SCH112 ปฏิบัติการเคมีทางอาหาร  1(0-3-2) 
SMS117 สถิติพื้นฐาน  3(3-0-6) 
SMS306 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย  3(3-0-6) 
SPY117 ฟิสิกส์สังเขป  3(3-0-6) 
SPY118 ปฏิบัติการฟิสิกส์สังเขป  1(0-3-2) 
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 2.2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวนไมน่้อยกว่า 19 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
SHE101 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์  3(3-0-6) 
SHE108 บริโภคศึกษา  2(2-0-4) 
SHE301 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์  2(1-2-3) 
SHE310 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  3(2-2-5) 
SHE405 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
SIT103 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานอาชีพคหกรรมศาสตร์  3(2-2-5) 

 2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
 2.3.1) วิชาเฉพาะบังคับ จ านวนไมน่้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SHE103 หลักการประกอบอาหารไทยและขนมไทย   3(2-2-5) 
SHE104 การจัดดอกไม้สดและใบตอง     3(2-2-5) 
SHE106 อาหารและโภชนาการ      3(2-2-5) 
SHE110 ศิลปะสร้างสรรค์กับงานคหกรรมศาสตร์  3(2-2-5) 
SHE111 การจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาครอบครัวและชุมชน  3(2-2-5) 
SHE205 การแกะสลักผักและผลไม้  3(2-2-5) 
SHE206 สุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพอาหาร   3(2-2-5) 
SHE415 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  3(2-2-5) 
SHE416 พัฒนาการครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์  3(2-2-5) 

 2.3.2) กลุ่มเฉพาะเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AFS335 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร  3(2-3-5) 
AFS416 วัตถุเจือปนในอาหาร  3(2-3-5) 
SHE107 อาหารไทย  3(2-2-5) 
SHE201 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร  3(2-2-5) 
SHE208 การผสมเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 
SHE209 ศิลปะการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 
SHE302 การถนอมอาหาร  3(2-2-5) 
SHE309 การค้นคว้าทดลองทางคหกรรมศาสตร์  3(2-2-5) 
SHE311 เบเกอรี่และการแต่งหน้าเค้ก  3(2-2-5) 
SHE312 อาหารฮาลาล  3(2-2-5) 
SHE313 อาหารเพื่อสุขภาพ  3(2-2-5) 
SHE317 ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหาร  3(2-2-5) 
SHE318 นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  3(2-2-5) 
SHE319 อาหารเพื่อการประกอบธุรกิจ  3(2-2-5) 
SHE320 ไอศกรีม  3(2-2-5) 
SHE321 อาหารสตรีทฟู้ด  3(2-2-5) 
SHE322 อาหารและโภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ  3(2-2-5) 
SHE324 อาหารประจ าถิ่น  3(2-2-5) 
SHE325 อาหารผสานวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
SHE407 ขนมไทยและอาหารว่างไทย  3(2-2-5) 
SHE408 การพัฒนาที่อยู่อาศัย  3(2-2-5) 
SHE410 การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอาหาร  3(2-2-5) 
SHE411 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์  3(2-2-5) 
SHE413 อาหารนานาชาติ  3(2-2-5) 
SHE417 การบริหารงานแม่บ้าน  3(2-2-5) 
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 2.4) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่งจ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 2.4.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SHE402 เตรียมสหกิจศึกษาคหกรรมศาสตร์                                        1(45) 
SHE404 สหกิจศึกษาคหกรรมศาสตร์                                         6(640) 

 2.4.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SHE401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์                                        2(90) 
SHE403 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์                5(450) 

 2.4.3) กลุ่มสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่  7(640) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกวา่   45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต*** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ          ปริญญาตรี 4 ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
Bachelor of Science  Program in Information Technology  
                                                                                                               
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ในการแข่งขันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดจิทิัล 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
3. ให้เป็นไปตามมติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  127  หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา  ดังนี้ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   127 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน บังคับเรียน 9 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียน 45 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล    
 1) กลุ่มประเด็นดา้นองค์การและระบบสารสนเทศ 

2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต์ 
3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

 9 
18 
12 
6 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 2.2.2) กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย    
 1) กลุ่มประเด็นดา้นองค์การและระบบสารสนเทศ 

2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต์ 
3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

 9 
18 
12 
6 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 2.3) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2.3.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล    
 2.3.2) กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย    
 2.4) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT106 พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลั  3(2-2-5) 
SIT341 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
SMS112 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียนจ านวนไมน่้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดกลุม่วิชาหนึ่งเพียงกลุ่มวิชาเดียว   
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 2.2.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดจิทิัล   
 1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ บังคับเรียน 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT105 จรรยาบรรณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
SIT216 การจัดการฐานข้อมูล  3(2-2-5) 
SIT316 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 

 2) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประยุกต ์ บังคับเรียน 18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT212 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 
SIT213 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล  3(2-2-5) 
SIT218 หลักการออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์  3(2-2-5) 
SIT319 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
SIT333 การเรียนรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศโดยใชป้ัญหาเป็นส าคัญ  3(3-0-6) 
SIT344 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(2-2-5) 

 3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ บังคับเรียน 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT205 การออกแบบเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
SIT304 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
SIT329 เทคโนโลยีคลาวด์  3(2-2-5) 
SIT311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  3(2-2-5) 

 4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ บังคับเรียน 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT102 หลักการโปรแกรมและอัลกอริทึม  3(2-2-5) 
SIT207 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  3(2-2-5) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย    
 1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ บังคับเรียน 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT105 จรรยาบรรณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
SIT302 การสร้างการ์ตูน  3(2-2-5) 
SIT316 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 

 2) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประยุกต ์ บังคับเรียน 18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT107 พื้นฐานศิลปะและการวาดเสน้  3(2-2-5) 
SIT221 การออกแบบและตัดต่อสื่อดิจิทลั  3(2-2-5) 
SIT204 การออกแบบกราฟิก  3(2-2-5) 
SIT222 ดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการพัฒนาดิจิทัลมีเดีย  3(2-2-5) 
SIT333 การเรียนรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศโดยใชป้ัญหาเป็นส าคัญ  3(3-0-6) 
SIT348 เทคโนโลยีความจริงเสริม  3(2-2-5) 

 3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ บังคับเรียน 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT108 การออกแบบและพัฒนาดิจิดลัมเีดีย  3(2-2-5) 
SIT339 การสร้างภาพระบบดิจิทัล  3(2-2-5) 
SIT401 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  3(2-2-5) 
SIT402 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  3(2-2-5) 

 4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ บังคับเรียน 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT102 หลักการโปรแกรมและอัลกอริทึม  3(2-2-5) 
SIT346 การสร้างงานดิจทิัลเสมือนจริง  3(2-2-5) 
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 2.3) กลุ่มวิชาเลือก     30 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดวชิาหนึ่งเพียงกลุ่มวชิาเดียว  

 2.3.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT104 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 
SIT109 เทคโนโลยดีิจิทัลมีเดีย  3(2-2-5) 
SIT217 หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
SIT306 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ  3(2-2-5) 
SIT312 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
SIT318 การวิจัยด าเนนิงาน  3(2-2-5) 
SIT325 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
SIT331 แนวคิดระบบปฏิบตัิการ  3(2-2-5) 
SIT334 การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่  3(2-2-5) 
SIT335 การจัดการธุรกิจอัจฉริยะ  3(2-2-5) 
SIT345 สารสนเทศเพื่อการตัดสนิใจ  3(2-2-5) 
SIT347 ดิจิทัลมีเดียเพื่อการประชาสัมพนัธ์  3(2-2-5) 
SIT350 กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(2-2-5) 
SIT351 การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
SIT352 การบ ารุงรักษาและแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั  3(2-2-5) 
SIT353 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  3(2-2-5) 
SIT356 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  3(2-2-5) 
SIT357 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
SIT410 การเรียนรู้เชิงผลิตภาพส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(0-6-3) 
SIT411 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
SIT415 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 1  3(2-2-5) 
SIT416 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 2  3(2-2-5) 
SIT417 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนที่  3(2-2-5) 

 2.3.2) กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT104 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(3-0-6) 
SIT109 เทคโนโลยดีิจิทัลมีเดีย   3(2-2-5) 
SIT219 การออกแบบและพัฒนางานแอนิเมชันและดิจิทลัมีเดีย   3(2-2-5) 
SIT220 การออกแบบและพัฒนางานภาพกราฟิกเคลื่อนไหว   3(2-2-5) 
SIT305 คอมพิวเตอร์กราฟิก   3(2-2-5) 
SIT309 การออกแบบและสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน   3(2-2-5) 
SIT310 การท าเทคนิคพิเศษ   3(2-2-5) 
SIT332 การเขียนโปรแกรมส าหรับงานมลัติมีเดีย   3(2-2-5) 
SIT333 การเรียนรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศโดยใชป้ัญหาเป็นส าคัญ   3(3-0-6) 
SIT347 ดิจิทัลมีเดียเพื่อการประชาสัมพนัธ์   3(2-2-5) 
SIT349 เทคโนโลยจีับภาพเคลื่อนไหว   3(2-2-5) 
SIT353 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์   3(2-2-5) 
SIT354 การออกแบบอินโฟกราฟิกส าหรับดิจิทัลมีเดีย   3(2-2-5) 
SIT355 กราฟิกและแอนิเมชันในงานโฆษณา   3(2-2-5) 
SIT410 การเรียนรู้เชิงผลิตภาพส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(0-6-3) 
SIT413 การสื่อสารทางเสียงและภาพ   3(2-2-5) 
SIT414 การออกแบบและการพัฒนาเกมเบื้องต้น   3(2-2-5) 
SIT415 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 1   3(2-2-5) 
SIT416 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 2   3(2-2-5) 
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 2.4) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

 2.4.1) กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT408 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ  1(45) 
SIT409 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ  6(640) 

 2.4.2) กลุ่มวิชาฝึกปฎิบตัิการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SIT328 ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท้องถิ่น  1(45) 
SIT406 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  2(90) 
SIT407 ฝึกประสบการณ์สาขาวิชาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศ  5(450) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต *** 
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หลักสูตวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์        ปริญญาตรี  4 ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
Bachelor of Science Program in Computer Science 
                                                                                                                

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตวิถีใหม่ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างนวัตกรรม งานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ผสานความรู้ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
3. เพื่อท างานร่วมกันชุมชน และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน  

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
3. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  127 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  127 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ บังคับเรียนจ านวนไมน่้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน บังคับเรียนจ านวนไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียนจ านวนไมน่้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ บังคับเรียน 15 หน่วยกิต 
 2.2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ บังคับเรียน 7 หน่วยกิต 
 2.2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ บังคับเรียน 13 หน่วยกิต 
 2.2.4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ บังคับเรียน 13 หน่วยกิต 
 2.2.5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
 2.3) วิชาเลือก จ านวนไมน่้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 2.4) วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                  บังคับเรียนจ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ บังคับเรียนจ านวนไมน่้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียนจ านวนไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
SMS203 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น  3(3-0-6) 
SCS112 คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
SCS113 สถิติส าหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

 2.2) วิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียนจ านวนไมน่้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ บังคับเรียนจ านวนไมน่้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS216 การศึกษาเรียนรู้ชุมชน  2(1-2-3) 
SCS217 การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาชุมชน  2(1-2-3) 
SCS410 การพัฒนานวัตกรรมคอมพิวเตอร์และบริการชุมชน  3(2-2-5) 
SCS221 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  3(2-2-5) 
SCS222 ทักษะการสื่อสารส าหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร ์  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS332 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

 2.2.2)  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์                          บังคับเรียนจ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS202 ระบบฐานข้อมูล  4(2-4-6) 
SCS211 การออกแบบและพัฒนาเว็บแบบเรสพอนซีฟ  3(2-2-5) 

 2.2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟต์แวร์            บังคับเรียนจ านวนไมน่้อยกว่า 13 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS114 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 
SCS206 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
SCS218 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  4(2-4-6) 
SCS220 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ขั้นสูง  3(2-2-5) 

 2.2.4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ บังคับเรียนจ านวนไมน่้อยกว่า 13 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS115 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  3(2-2-5) 
SCS116 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล  4(2-4-6) 
SCS208 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
SCS219 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับองค์กร  3(2-2-5) 

 2.2.5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                บังคับเรียนจ านวนไมน่้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS117 สถาปัตยกรรมและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

 2.3) วิชาเลือก                                                       เลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS334 การประมวลผลบนคลาวด์  3(2-2-5) 
SCS337 การพัฒนาแอปปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  3(2-2-5) 
SCS340 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง  3(2-2-5) 
SCS345 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล  3(2-2-5) 
SCS346 เทคโนโลยีคลังและเหมืองข้อมูล  3(2-2-5) 
SCS347 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงธุรกิจ  3(2-2-5) 
SCS348 เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง  3(2-2-5) 
SCS349 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร  3(2-2-5) 
SCS350 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
SCS351 ระบบฐานข้อมูลกราฟส าหรับการวิเคราะห์  3(2-2-5) 
SCS352 เทคโนโลยีเกิดใหม่ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  3(2-2-5) 
SCS353 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
SCS354 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการประมวลผลภาพ  3(2-2-5) 
SCS355 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  3(2-2-5) 

 2.4) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ   
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่ จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCS406 การเตรียมสหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์  1(45) 
SCS407 การฝึกสหกิจศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  6(640) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่  7(640) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                 ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   
Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety  
                                                                                                                   
จุดประสงค์เฉพาะ  

มุ่งผลิตบัณฑติให้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ และทักษะปฏิบัติในการสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้ประกอบอาชีพ 
โดยมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1. ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
 2. รอบรู้วิทยาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน สามารถสื่อสารองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

3. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การบริหารจัดการและสามารถแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยศึกษาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  140  หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   140 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า   104 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียน 82 หน่วยกิต 
 2.2 )กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียน 15 หน่วยกิต 
 2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกสหกิจศึกษา จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาในหมวดต่าง ๆ    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไมน่้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน 82 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ บังคับเรียน 82 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SPY104 ฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 
SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-2) 
SPY106 ฟิสิกส์ 2  3(3-0-6) 
SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1(0-3-2) 
SCH102 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
SCH222 เคมีอินทรีย์  3(3-0-6 
SBT102 ชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-2) 
SBT203 จุลชีววิทยา  3(3-0-6) 
SMS101 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข  3(3-0-6) 
SOS202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SOS203 วิทยาการระบาดและการป้องกันโรค  3(3-0-6) 
SOS206 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและอันตราย  2(2-0-4) 
SOS207 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
SOS208 พฤติกรรมศาสตร์ความปลอดภัย  2(2-0-4) 
SOS213 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6) 
SOS214 การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  2(1-2-3) 
SOS301 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
SOS303 วิศวกรรมพื้นฐานในงานอาชีวอนามัย  3(2-2-5) 
SOS304 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6) 
SOS306 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 
SOS307 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
SOS310 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2(2-0-4) 
SOS318 อาชีวเวชศาสตร์  3(3-0-6) 
SOS322 กฎหมายและมาตรฐานงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6) 
SOS323 การยศาสตร์และสรีรวิทยาการท างาน  3(2-2-5) 
SOS324 การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน  3(2-2-5) 
SOS401 พิษวิทยาอาชีวอนามัย  3(3-0-6) 
SOS404 โครงงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2(1-2-3) 
SOS405 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  1(0-2-1) 
SOS423 ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมความปลอดภัย  2(1-2-3) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียน 15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HEN121 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
HEN130 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น   3(3-0-6) 
SOS215 ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่องานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2(1-2-3) 
SOS216 กฎหมายสาธารณสุขเพื่ออาชีวอนามัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ  3(3-0-6) 
SOS308 การระบายอากาศอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
SOS311 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 
SOS312 การจัดการวัตถุอันตราย  2(2-0-4) 
SOS314 ความปลอดภัยในอาคารและที่สาธารณะ  2(2-0-4) 
SOS319 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  3(3-0-6) 
SOS320 เศรษฐศาสตร์อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  3(3-0-6) 
SOS321 ความปลอดภัยทางชีวภาพ  3(3-0-6) 
SOS410 การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภัยพิบัติ  2(2-0-4) 
SOS411 ความปลอดภัยจากรังสี  3(3-0-6) 
SOS422 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  2(2-0-4) 
TPE331 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร  3(3-0-6) 

 2.1.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกสหกิจศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SOS406 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  1(45) 
SOS407 สหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  6(640) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมดิจทิัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์             ปริญญาตรี  4 ป ี
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2561) 
Bachelor of Science Program in Digital Innovation and Software Engineering 
                                                                                                                   

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยครอบคลุมความรู้พื้นฐานทางด้านซอฟต์แวร์ 

ขั้นตอนการพัฒนา เพื่อให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล และสามารถแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบ
ต่าง ๆ ในองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานต่าง ๆ ในด้านของซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถน าไปใช้การประเมิน
คุณภาพของซอฟต์แวร์ได้ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาแนวความคิดและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ระบบงาน รวมไปถึง
การพัฒนาทักษะในการร่วมกันท างานเป็นทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเกิดในอนาคต 
          5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ขยนั อดทนและมีความรับผิดชอบทั้งในด้านแนวความคิดและแนวทางใน
การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสังคม  
          6. เพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อน าไปสู่การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพได้อย่างมี
คุณภาพ 
          7. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสร้างงานวิจัยเชิงผลิตภาพและสามารถน าเสนอผลงานทางด้านวิชาการทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลและ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้ 
          8. เพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการการร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาชุมชน ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ ชุมชน และหน่วยงาน
ต่างๆ ในรูปแบบของการท าความร่วมมือ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
โครงสร้างสาขาวิชา 

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  133 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า   97 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาแกน จ านวน   9 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 60 หน่วยกิต 
 - กลุ่มประเด็นดา้นองค์การและระบบสารสนเทศ จ านวน  12 หน่วยกิต 

 - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต์ จ านวน  12 หน่วยกิต 

 - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร์ จ านวน 27 หน่วยกิต 

 - กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ จ านวน 6 หน่วยกิต 

 - กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 

 2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก จ านวน  21 หน่วยกิต 

 2.4) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 7 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                      จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน    
รายวิชาในหมวดต่าง ๆ      
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                          จ านวนไมน่้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาแกน                                                   จ านวน 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SMS109 พีชคณิตเชิงเสน้และการประยุกต์  3(3-0-6) 
SDS107 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
SDS207 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์   3(2-2-5) 

 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                              จ านวน 60 หน่วยกิต 
 - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ จ านวน 12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS102 การใช้ซอฟต์แวร์พื้นฐานในองคก์ร  3(0-6-3) 
SDS103 ทักษะการสื่อสารส าหรับนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
SDS201 จรรยาบรรณวิชาชีพนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
SDS205 วิศวกรรมกระบวนการทางซอฟต์แวร์  3(0-6-3) 

 - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์                        จ านวน 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS302 การประยุกต์ใช้นวตักรรมดิจิทัล  3(0-6-3) 
SDS303 นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยดิจิทัล  3(0-6-3) 
SDS307 สัมมนานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(0-6-3) 
SDS401 โครงงานพิเศษนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(0-6-3) 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จ านวน 27 หน่วยกิต 
SDS101 วิทยาการซอฟต์แวร ์  3(3-0-6) 
SDS104 วิศวกรรมความต้องการของระบบ  3(0-6-3) 
SDS106 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ส าหรับนวัตกรรมดิจิทัล  3(3-0-6) 
SDS202 การวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองทางซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
SDS206 หลักการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์   3(3-0-6) 
SDS208 พื้นฐานการสร้างนวัตกรรมดิจิทลัด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  3(0-6-3) 
SDS209 การทดสอบนวตักรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์  3(0-6-3) 
SDS301 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล  3(0-6-3) 
SDS306 การประกันคุณภาพและมาตรฐานของนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 

 - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ                    จ านวน 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS105 ระบบฐานข้อมูลเชิงประยุกต์  3(0-6-3) 
SDS204 นวัตกรรมข้อมูลดิจิทัล  3(2-2-5) 

 - กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS309 นวัตกรรมเครือข่ายดิจิตัลและการติดต่อสื่อสาร  3(0-6-3) 

 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก จ านวน 21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS203 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ   3(0-6-3) 
SDS210 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
SDS211 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการตลาดในโลกไซเบอร์  3(0-6-3) 
SDS212 นวัตกรรมเกมดิจิทัล  3(0-6-3) 
SDS213 หลักการพัฒนาซอฟแวร์เชิงลักษณะ  3(2-2-5) 
SDS214 การสร้างนวตักรรมดิจิทัลด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ข้ันสูง  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS304 การพัฒนาซอฟแวร์ต่างแพลตฟอร์ม  3(0-6-3) 
SDS305 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลแบบอาไจล์  3(0-6-3) 
SDS308 หลักกลยุทธ์การใช้นวัตกรรมดิจทิัล  3(3-0-6) 
SDS310 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่ม  3(0-6-3) 
SDS311 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการ  3(0-6-3) 
SDS312 เทคโนโลยโีอเพนซอร์ส  3(2-2-5) 
SDS313 ฝึกปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัล  3(0-6-3) 
SDS314 หลักการอภิบาลอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  3(3-0-6) 
SDS402 การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์แบบกระจายการประมวลผลแบบกลุม่เมฆ  3(0-6-3) 
SDS403 การพัฒนานวัติกรรมดิจิทัลส าหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  3(0-6-3) 

 2.4) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ          จ านวน  7 หน่วยกิต 
 2.4.1) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS405 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์  1(45) 
SDS406 สหกิจศึกษาสาขาวชิานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์  6(640) 

 2.4.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDS407 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชานวตักรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2(90) 
SDS408 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวชิานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 5(540) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม           ปริญญาตรี  4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology  
                                                                                                                 
จุดประสงค์เฉพาะ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และสามารถน าไปปรับใช้
ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ในศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการสื่อสารและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ในทุกระดับอย่างเหมาะสม 
 6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการวิจัย มีพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าที่เรียนสายวิทย์-คณิต หรือเรียนทางวิทยาศาสตร ์
2. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน

พระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 
  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    139 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไมน่้อยกว่า 91 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาแกน (พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 

 - วิชาคณิตศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 - วิชาเคมีรวมบทปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

 - วิชาชีววิทยารวมบทปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

- วิชาฟสิิกส์รวมบทปฏิบัติการ  ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

 (2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 - วิชาเคมีวิเคราะห์รวมบทปฏิบตัิการ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

 - วิชาเคมีอินทรีย์รวมบทปฏิบัตกิาร ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

 - วิชาชีวเคมีรวมบทปฏบิัติการ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

 - วิชาสถิต ิ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาเฉพาะด้านบงัคับ ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 

 (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 (2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิง่แวดลอ้ม ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 - วิชาดา้นมลพิษสิง่แวดล้อมและการควบคุม   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 - วิชาดา้นเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดลอ้ม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 (4) กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 

 2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

4. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาในหมวดต่างๆ    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไมน่้อยกว่า 91 หน่วยกิต 

 2.1) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  41 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาแกน (พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 26 หน่วยกิต 

 - วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
SMS102 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ  3(3-0-6) 

 - วิชาเคมีรวมบทปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

SCH104 เคมี 1  3(3-0-6) 
SCH105 ปฏิบัติการเคมี 1  1(0-3-2) 
SCH106 เคมี 2  3(3-0-6) 
SCH107 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-2) 

 - วิชาชีววิทยารวมบทปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

SBT104 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
SBT105 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1  1(0-3-2) 
SBT106 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
SBT107 ปฏิบัติการชวีวิทยา 2  1(0-3-2) 

 - วิชาฟิสิกส์รวมบทปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

SPY102 ฟิสิกส์ทั่วไป  3(3-0-6) 
SPY103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  1(0-3-2) 

 (2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 - วิชาเคมีวิเคราะห์รวมบทปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCH232 เคมีวิเคราะห์  3(3-0-6) 
SCH233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  1(0-3-2) 

 - วิชาเคมีอินทรีย์รวมบทปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

SCH222 เคมีอินทรีย์  3(3-0-6) 
SCH223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์  1(0-3-2) 

 - วิชาชีวเคมีรวมบทปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

SCH252 ชีวเคมี  3(3-0-6) 
SCH253 ปฏิบัติการชวีเคมี  1(0-3-2) 

 - วิชาสถิติ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

SET315 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและสถิติ  3(2-2-5) 
 2.2) วิชาเฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 

 (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม  6 หน่วยกิต 
SET101 พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
SET102 เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

 (2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 - วิชาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

SET201 ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และการควบคุม  3(2-2-5) 
SET202 มลพิษทางน้ าและการควบคุม  3(2-2-5) 
SET203 มลพิษทางอากาศและการควบคุม  3(2-2-5) 

 - วิชาด้านเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

SET302 เทคโนโลยสีีเขียว  3(2-2-5) 
SET303 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 (3) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

SET307 การจัดการสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา  3(2-2-5) 
SET212 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
SET213 นโยบายและกฎหมายเก่ียวกับสิง่แวดล้อม  3(3-0-6) 
SET401 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

 (4) กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 

SET314 สัมมนาและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม  1(0-2-1) 
SET404 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม  1(0-2-1) 
SET405 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม  3(0-6-3) 

 2.3) วิชาเลือกเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ทั้ง 3 กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ โดยมจี านวนหน่วยกิตรวมไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
 (1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SET204 มลพิษเสียงและการควบคุม  3(2-2-5) 
SET205 การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
SET206 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  3(2-2-5) 
SET207 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม   3(2-2-5) 
SET208 มลพิษทางดินและการจัดการ  3(2-2-5) 
SET209 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
SET210 สารมลพิษทางน้ าและการวิเคราะห์  3(2-2-5) 
SES211 มลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน  3(2-2-5) 
SET301 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

  (2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยี   
SET304 เทคโนโลยีการควบคุมมลพษิสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
SET305 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
SET306 เทคโนโลยบี าบัดน้ าเสีย  3(2-2-5) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

  (3) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม   
SET214 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจดัการ  3(2-2-5) 
SET215 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและนิเวศชานเมืองอย่างยั่งยืน  3(2-2-5) 
SET216 ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  3(2-2-5) 
SET217 ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
SET218 ทรัพยากรป่าไม ้  3(2-2-5) 
SET308 สิ่งแวดล้อมกับการพฒันาอย่างยั่งยืน  3(2-2-5) 
SET309 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม  3(2-2-5) 
SET310 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
SET219 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย ์  3(3-0-6) 
SET220 หลักการจัดการลุ่มน้ า  3(2-2-5) 
SET221 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่นศึกษา  3(2-2-5) 
SET222 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ  3(2-2-5) 
SET311 การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน  3(2-2-5) 
SET312 การวางผังเมืองและผังภาค  3(2-2-5) 
SET313 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
SET402 แบบจ าลองทางสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
SET403 การมีส่วนร่วมและจัดการความขัดแย้งทางสิง่แวดล้อม  3(2-2-5) 
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 3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 (4) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 (1) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SET316 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1(45) 
SET406 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5(450) 

 (2) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SET317 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1(45) 
SET407 สหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม  6(640) 

 
***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครือ่งดืม่เพื่อสุขภาพ          ปริญญาตรี  4 ป ี
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Science Program in Food and Beverage Innovation for Health 
                                                                                                                     
จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อผลิตบัณฑิตให้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพในงานอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
 2. มีความรู้และความเข้าใจด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
 3. มีทักษะและสามารถพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
 4. มีความเป็นผู้น า บุคลิกภาพดี มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 5. มีทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีในปฏิบัติงานด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 
และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    141 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 105 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

 2.3) กลุ่มวิชาปฏิบตัิการ จ านวนไมน่้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอน    

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไมน่้อยกว่า 105 หน่วยกิต 

  2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา  จ านวนไมน่้อยกว่า 75 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
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    รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ITM201 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยในยุคดิจิทัล  3(3-0-6) 
ITM203 บัญชีและการเงินเพื่อนวัตกรรมการคา  3(2-2-5) 
SMS117 สถิติพื้นฐาน  3(2-2-5) 
SBT108 ชีววิทยาเชิงอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 
SFB101 สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร  3(2-2-5) 
SFB102 วิทยาศาสตร์การอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 
SFB104 โกโก้ กาแฟ และชา  3(2-2-5) 
SFB105 เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  3(2-2-5) 
SFB108 การดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ  3(2-2-5) 
SFB111 การทดสอบทางประสาทสัมผสัและการควบคุมคุณภาพ  3(2-2-5) 
SFB112 การจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 
SFB114 การบริหารธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 
SFB118 วิทยาศาสตร์และศิลปะของสีในอาหาร  3(2-2-5) 
SFB209 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 1  3(0-6-3) 
SFB210 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2  3(0-6-3) 
SHE207 อาหารและบริการ  3(2-2-5) 
SHE327 หลักการผลิตเบเกอรีเพื่อสุขภาพ  3(2-2-5) 
SHE328 การผลิตเบเกอรีเพื่อการค้า  3(2-2-5) 
SHE329 อาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ    3(2-2-5) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลอืก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ITM211 การวิจัยและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  3(2-2-5) 
SBT109 จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีการหมักอาหาร  3(2-2-5) 
SBT449 การผลิตภาพทางวทิยาศาสตร ์  3(2-2-5) 
SFB103 โภชนาการมนุษย ์  3(2-2-5) 
SFB106 อาหารและโภชนาการตามวัย  3(2-2-5) 
SFB107 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  3(2-2-5) 
SFB109 ค็อกเทลและม็อกเทล  3(2-2-5) 
SFB110 อาหารไทยเชิงวฒันธรรม  3(2-2-5) 
SFB113 นวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่นและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 
SFB115 อาหารกับสมุนไพรไทย  3(2-2-5) 
SFB116 อาหารและเครื่องดื่มตามธาตุเจา้เรือน  3(2-2-5) 
SFB117 อาหารกับสุขภาพและโรคภัย  3(2-2-5) 
SHE109 หลักการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 
SHE205 การแกะสลักผักและผลไม ้  3(2-2-5) 
SHE306 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร  3(2-2-5) 
SHE317 ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหาร  3(2-2-5) 
SND303 การประเมินภาวะโภชนาการ  3(2-2-5) 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ  จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัต ิ    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SFB201 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 1  3(0-6-3) 
SFB202 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2  3(0-6-3) 
SFB203 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 3  4(0-8-4) 
SFB204 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 4  4(0-8-4) 
SFB205 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 5  4(0-8-4) 
SFB206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 6  4(0-8-4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SFB207 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 7  4(0-8-4) 
SFB208 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 8  4(0-8-4) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  45  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร             ปริญญาตรี  4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics) 
                                                                                                                     
จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อผลิตบัณฑิตให้ 

1. มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร เพื่อใช้อาหารบ าบัดโรคให้เหมาะสมกับ
สภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนสามารถจัดบริการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ในการงานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของนักโภชนาการและนักก าหนดอาหารวิชาชีพ 

 4. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
        2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร หรือเทียบเท่า และให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
          3. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 
และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    130 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 94 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 82 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต 

 2.2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ / สหกิจศึกษา จ านวนไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

การจัดการเรียนการสอน   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไมน่้อยกว่า 94 หน่วยกิต 

  2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา  จ านวนไมน่้อยกว่า 82 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SMS114 สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6) 
SND106 วัตถุดิบอาหารและการเตรียม 3(2-2-5) 
SND109 การดัดแปลงอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
SND110 การค านวณและการวัดในงานโภชนาการ 3(2-2-5) 
SND111 สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร 3(2-2-5) 
SND112 ระบบการจัดบริการอาหาร 3(2-2-5) 
SND113 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารในงานโภชนาการ 3(2-2-5) 
SND114 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารและการจัดเลี้ยง 3(2-2-5) 
SND115 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 3(3-0-6) 
SND116 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
SND117 ธุรกิจอาหารและผู้ประกอบการรายใหม่ 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SND215 ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย์ 3(3-0-6) 
SND217 โภชนศาสตร์กับวัฏจักรชีวิต 3(2-2-5) 
SND221 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาทางโภชนาการ 3(2-2-5) 
SND222 โภชนคลนิิก 3(2-2-5) 
SND223 โภชนาการเพื่อการปรับรูปร่าง 3(2-2-5) 
SND224 การให้ค าปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 3(2-2-5) 
SND225 โภชนาการชุมชนแบบบูรณาการ 3(2-2-5) 
SND309 โปรแกรมวิเคราะห์คุณค่าสารอาหารและการประยุกต์ 2(1-2-3) 
SND310 หลักโภชนาการและการก าหนดอาหาร 3(2-2-5) 
SND311 จริยธรรมและวิชาชีพนักก าหนดอาหาร 2(2-0-4) 
SND312 การประเมินภาวะโภชนาการในมนุษย์ 3(2-2-5) 
SND313 การพูดและจิตวิทยาทางโภชนาการ 3(2-2-5) 
SND314 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับงานโภชนคลินิก 3(3-0-6) 
SND315 โภชนบ าบัด 4(2-4-6) 
SND316 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2(1-2-3) 
SND317 สัมมนาทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 1(0-2-1) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลอืก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SND118 การดัดแปลงอาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
SND119 อาหารเล่าขานวฒันธรรม 3(3-0-6) 
SND120 อาหารและโภชนาการในกระแสปัจจุบนั 3(3-0-6) 
SND226 การพัฒนาสื่อทางโภชนาการ   3(2-2-5) 
SND227 โภชนาการผู้สงูอายุและการชะลอวัย 3(3-0-6) 
SND228 โภชนาการส าหรับการออกก าลังกายและกีฬา 3(3-0-6) 
SND229 โภชนาการหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 
SND230 นโยบายสง่เสริมสุขภาพดา้นโภชนาการ 3(3-0-6) 
SND308  หัวข้อพิเศษทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2(1-2-3) 

   2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 12 หน่วยกิต 
                                    ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวชิาหนึง่ จ านวนไมน่้อยกว่า 12  

  2.2.1) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SND407 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2(90) 
SND408 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการก าหนดอาหาร 1 5(450) 
SND409 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2 5(450) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SND410 การเตรียมสหกิจศึกษาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 1(45) 
SND411 สหกิจศึกษาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 1 6(640) 
SND412 สหกิจศึกษาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2 6(640) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี  จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย        ระดับปริญญาตรี  4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
Bachelor of Science Program in Disaster Management  

                                                                                                  
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มี ความรู้ ทักษะ และจริยธรรม ในการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์ 
2. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะด้านการวิจัย โดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้จากแนวพระราชด าริกับ ร่วมกับภูมิปัญญาชุมชนเพื่อการจัดการภัย

พิบัติอย่างยั่งยืน 
3. ส่งเสริมภาวะผู้น าและความสามารถของบัณฑิตในการบริการวิชาการ  สู่ความเป็นเลิศในการจัดการภัยพิบัติของท้องถิ่นภูมิภาค 

ประเทศชาติ และระดับนานาชาติ 
 4. เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เป็นและลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติและสาธารณภัยได้จริง 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ศิลป์-ค านวณ 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาสาขา หรือวุฒิเทียบเท่า 
3. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 
  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    128 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                      จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า  92 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า  85 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนมาน้อยกว่า  73 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 92 หน่วยกิต 

                                                        2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
                                                               2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 73 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SBT102 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
SBT103 ปฏิบัติการชวีวิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 
SCH102 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
SMS103 หลักสถิติ 3(3-0-6) 
SDM101 พื้นฐานภัยพิบัตธิรรมชาต ิ 3(2-2-5) 
SDM102 อุตุนิยมวิทยาพืน้ฐานส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
SDM103 พื้นฐานธรณีพิบัติภัย 3(2-2-5) 
SDM104 หลักการจัดการภัยพิบัต ิ 3(2-2-5) 
SDM105 พื้นฐานวิทยาศาสตร์กายภาพส าหรับการจัดการสาธารณภัย 3(2-2-5) 
SDM106 นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาต ิ 3(2-2-5) 
SDM201 การจัดการธรณีพิบัติภัย 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDM202 ปฐพีวิทยาพื้นฐานส าหรับการจดัการภัยพิบัติ 2(2-0-4) 
SDM203 ปฏิบัติการปฐพีวิทยาพื้นฐานส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 1(0-3-2) 
SDM209 หลักการภัยพิบัติสารเคมีและการจัดการของเสียอันตราย 3(2-2-5) 
SDM210 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 3(2-2-5) 
SDM211 การป้องกันและระงับอัคคีภัย 2(2-0-4) 
SDM212 ปฏิบัติการการป้องกนัและระงับอัคคีภัย  1(0-3-2) 
SDM213 ภัยพิบัติทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
SDM303 การจัดการภาวะอุทกภัยและภาวะภัยแล้ง 3(3-0-6) 
SDM305 ภูมิสารสนเทศส าหรับจัดการภัยพิบัติ 2(2-0-4) 
SDM306 ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศส าหรับจัดการภัยพิบัติ 1(0-3-2) 
SDM316 การจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 3(3-0-6) 
SDM326 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิจัยดา้นวิทยาศาสตร์เบื้องตน้ 3(2-2-5) 
SDM327 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการสาธารณภัย 1(0-3-2) 
SDM404 ปัญหาพิเศษทางการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 3(0-6-3) 
SDM406 ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ 3(2-2-5) 
SDM418 สัมมนาทางการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย  1(0-2-1) 
SDM422 ระบบบัญชาการเหตุการณ์และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน 2(2-0-4) 
SDM423 ปฏิบัติการการระบบบัญชาการเหตุการณ์และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน 1(0-3-2) 
SDM425 การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ 3(2-2-5) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก                                               เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDM313 ธรณีวิศวกรรมเบื้องต้นส าหรับการจัดการธรณีพิบัติภัย 2(2-0-4) 
SDM314 ปฏิบัติการธรณีวิศวกรรมเบื้องต้น ส าหรับการจัดการธรณีพิบัตภิัย 1(0-3-2) 
SDM315 การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สังคม และสุขภาพ 3(2-2-5) 
SDM317 พลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5) 
SDM318 การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริ   3(2-2-5) 
SDM319 อิทธิพลป่าไม้ต่อการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง  3(3-0-6) 
SDM320 การจัดการไฟปา่และการควบคมุ 3(3-0-6) 
SDM321 การส ารวจระยะไกลส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 2(2-0-4) 
SDM322 ปฏิบัติการส ารวจระยะไกลส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 1(0-3-2) 
SDM323 หัวข้อพิเศษการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 3(2-2-5) 
SDM324 การสุขาภิบาลและการจัดหาน้ าสะอาด 2(2-0-4) 
SDM325 ปฏิบัติการสุขาภิบาลและการจดัหาน้ าสะอาด 1(0-3-2) 
SDM405 อุทกวิทยาส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
SDM407 สถิติเพื่อการจัดการภัยพิบัต ิ 3(3-0-6) 
SDM408 แบบจ าลองคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 2(2-0-4) 
SDM410 การจัดการดินถล่ม 3(3-0-6) 
SDM415 การประเมินผลกระทบและสภาวะความรุนแรงของภัยแล้ง 3(2-2-5) 
SDM416 การประเมินคุณภาพน้ า 3(2-2-5) 
SDM417 การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในเขตร้อน 3(2-2-5) 
SDM419 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากภัยพิบัติเบือ้งต้น 3(2-2-5) 
SDM420 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3(2-2-5) 
SDM421 การจิตอาสาและการจัดการงานอาสาสมัคร 3(2-2-5) 
SDM422 ระบบบัญชาการเหตุการณ์และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน 2(2-0-4) 
SDM423 ปฏิบัติการการระบบบัญชาการเหตุการณ์และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน 1(0-3-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDM424 บทบาทชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสาธารณภัย 3(2-2-5) 
SDM425 การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัต ิ 3(2-2-5) 
SDM426 การป้องกันและระงับอัคคีภัย 2(2-0-4) 
SDM427 ปฏิบัติการการป้องกนัและระงับอัคคีภัย 1(0-3-2) 
SDM433 จริยธรรมและการจิตอาสาเพื่อนักจัดการสาธารณภัย 3(2-2-5) 

 2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่ จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกติ ดังนี ้  

 2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDM428 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการสาธารณภัย 1(45) 
SDM429 สหกิจศึกษาการจัดการสาธารณภัย 6(640) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDM430 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจัดการสาธารณภัย 2(90) 
SDM431 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสาธารณภัย 5(450) 
SDM432 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 5(450) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี  จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  3   หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ ์        ระดับปริญญาตรี  4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
Bachelor of Science Program in Bioproducts Innovation 
                                                                                                                 

จุดประสงค์เฉพาะ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการชีวผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ 

ดังนี้  
  1. เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในหลักวิชาการพื้นฐานทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ หรือสร้างนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดคุณค่า 
  2. เป็นบัณฑิตที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจทางด้านอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ หรือใน
สายงานที่เก่ียวข้อง มีทักษะการน าทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เป็นบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมมีความพร้อมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและประกอบ
อาชีพด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน  
  4. มีคุณธรรมจริยธรรม  และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติและค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 
  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    123 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                      จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                          จ านวนไมน่้อยกว่า   87 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า   80 หน่วยกิต 

 2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า  17 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคบั บังคับเรียนไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
 2.1.3) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกวา่    7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                       จ านวนไมน่้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                 จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                          จ านวนไมน่้อยกว่า 87 หน่วยกิต 

                                                 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา    จ านวนไมน่้อยกว่า 80 หน่วยกิต 
                                                         2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SBT101 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5) 
SBT201 พันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
SBT202 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-2) 
SBT203 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
SBT204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-2) 
SCH101 เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
SMS118 คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน 3(2-2-5) 
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 2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะบงัคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SBT112 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
SBT113 เทคโนโลยชีีวภาพเพื่อการสร้างนวัตกรรม 3(3-0-6) 
SBT215 เทคโนโลยีการแปรรูปชีวผลิตภณัฑ์ 3(2-2-5) 
SBT216 ชีวผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 3(2-2-5) 
SBT217 ชีวผลิตภัณฑ์จากพชื 3(2-2-5) 
SBT218 ชีวผลิตภัณฑ์จากจลุินทรีย์ 3(2-2-5) 
SBT219 ชีวผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพและความงาม 3(2-2-5) 
SBT221 การควบคุมโดยกระบวนการชวีภาพ 3(2-2-5) 
SBT314 การควบคุมและการใช้เคร่ืองมือ 3(2-2-5) 
SBT344 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและภูมปิัญญาท้องถิน่ 3(2-2-5) 
SBT346 การบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทลั 3(2-2-5) 
SBT347 การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
SBT348 ผู้ประกอบการทางชีวผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
SBT349 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับธุรกิจชีวผลติภัณฑ์ 3(2-2-5) 
SBT350 นวัตกรรมการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 3(2-2-5) 
TID273 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 

 2.1.3) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                                          เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนีไ้ม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM206 การประกอบการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 
SBT220 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเคร่ืองดื่ม 3(2-2-5) 
SBT222 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
SBT305 พันธุวิศวกรรม 3(2-2-5) 
SBT313 เทคโนโลยชีีวภาพสาหร่าย 3(2-2-5) 
SBT345 นวัตกรรมอาหารจากจุลินทรีย์ 3(2-2-5) 
SBT352 ภาวะผูน้ าและการจัดการ 3(3-0-6) 
SBT355 นวัตกรรมอาหาร เกษตร และภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(2-2-5) 
SBT356 กระบวนการหมักและเอนไซม์อาหาร 3(2-2-5) 
SBT358 พลังงานทางเลือกในรูปของชีวมวล 3(2-2-5) 
SBT359 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร    3(2-2-5) 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SBT353 เตรียมฝึกประสบการณท์างนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 1(75) 
SBT354 ฝึกประสบการณ์ทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 3(225) 
SBT357 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขานวตักรรมชีวผลิตภัณฑ์ 1(45) 
SBT360 สหกิจศึกษาสาขาวชิานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 6(640) 
SBT453 ปัญหาพิเศษทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 3(0-6-3) 
UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 7(640) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี  จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  3   หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                                            ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
Bachelor of Science Program in Agriculture 
                                                                                                                          

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และการด ารงตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 

 2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านการเกษตรที่เท่าทันและสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถศึกษา ค้นคว้า  วิจัย และสร้างนวัตกรรมการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างยั่งยืน 
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประกอบธุรกิจการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยมีพื้นฐานวิชา
ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ เกษตรศาสตร์ หรือ สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นตามข้อก าหนดนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.  ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 3.  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร หรือของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
4.  เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะดา้นบังคับ                                                                                               บังคับเรียน ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 

     2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                                                                     บังคับเรียน ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

 2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                                                        ไม่น้อยกวา่ 7 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี   จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

           
การจัดการเรียนการสอน    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                                                                                                            บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG102 งานช่างและเทคโนโลยีทางการเกษตรเบื้องต้น  3(2-2-5) 
AAG111 หลักการผลิตพืช  3(2-2-5) 
AAG151 หลักการผลิตสัตว ์  3(2-2-5) 
AAG306 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร    3(2-2-5) 
AAG312 ระบบเกษตรยั่งยนื  3(3-0-6) 
AAG403 สัมมนาทางการเกษตร  1(0-2-1) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
MGM212 การเป็นผู้ประกอบการส าหรับธรุกิจเกษตร  3(3-0-6) 
SBT101 ชีววิทยาพื้นฐาน  3(2-2-5) 
SBT201 พันธุศาสตร์  3(3-0-6) 
SBT212 จุลชีววิทยาทั่วไป  3(2-2-5) 
SCH102 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCH221 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน  3(2-2-5) 
SCH258 ชีวเคมี  2(2-0-4) 
SMS103 หลักสถิติ  3(3-0-6) 

 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                42 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง     

 ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งเพียงกลุ่มวชิาเดียว จากกลุ่มวิชาต่อไปนี ้
1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช 
2) กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ 

  

 1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช  บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า                                                                           30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
AAG112 ปฐพีวิทยา  3(2-2-5) 
AAG212 สรีรวิทยาการผลิตพืช  3(2-2-5) 
AAG215 พืชไร่เศรษฐกิจ  3(2-2-5) 
AAG218 ไม้ดอกไม้ประดบั  3(2-2-5) 
AAG219 หลักการไม้ผล  3(2-2-5) 
AAG220 ศัตรูพืชและการป้องกนัก าจัด  3(2-2-5) 
AAG329 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร  3(2-2-5) 
AAG331 หลักการส่งเสริมการเกษตรและเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 
AAG414 เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว 3(2-2-5) 
SBT209 พฤกษศาสตร์  3(2-2-5) 

 เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีไ้ม่น้อยกว่า                 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG213 อุตุนิยมวิทยาเกษตร  3(3-0-6) 
AAG217 หลักการผลิตผัก  3(2-2-5) 
AAG221 แมลงศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด  3(2-2-5) 
AAG303 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์เกษตร  1(1-0-2) 
AAG304 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร  2(1-2-3) 
AAG311 กฎหมายและมาตรฐานสนิค้าทางการเกษตร  3(3-0-6) 
AAG318 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารพืช  3(2-2-5) 
AAG326 พืชเครื่องเทศและสมุนไพร  3(2-2-5) 
AAG330 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  3(2-2-5) 
AAG332 เทคโนโลยีเมลด็พันธุ ์  3(2-2-5) 
AAG333 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด  3(2-2-5) 
AAG334 นวัตกรรมการผลิตข้าว  3(2-2-5) 
AAG335 เทคโนโลยีการผลิตอ้อยและผลติภัณฑ์  3(2-2-5) 
AAG406 เร่ืองเฉพาะทางด้านเกษตรศาสตร์  1(1-0-2) 
AAG410 ระบบเกษตรในอาเซียน  3(3-0-6) 
AAG412 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  3(2-2-5) 
AAG415 การปรับปรุงพนัธุ์พชื  3(2-2-5) 
AAG417 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยและการใช้  3(2-2-5) 
AAG419 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่  3(2-2-5) 
AAG425 นวัตกรรมการเกษตรก่ึงเมือง  3(2-2-5) 
AAG426 การพัฒนาเกษตรท้องถิ่น  3(2-2-5) 
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 2) กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนีไ้ม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG252 พืชอาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้า  3(2-2-5) 
AAG253 โรคและการสุขาภบิาลสัตว์ทั่วไป  3(2-2-5) 
AAG254 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์  3(2-2-5) 
AAG256 อาหารและโภชนศาสตร์สัตว์  3(2-2-5) 
AAG355 การผลิตสัตวป์ีก  3(2-2-5) 
AAG356 การผลิตสุกร  3(2-2-5) 
AAG360 การปรับปรุงพนัธุ์สัตว ์  3(3-0-6) 
AAG363 การผลิตโคนมและผลิตภัณฑน์ม  3(2-2-5) 
AAG364 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ือง  3(2-2-5) 
SBT206 สัตววิทยา  3(2-2-5) 

  เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีไ้ม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG112 ปฐพีวิทยา  3(2-2-5) 
AAG255 การผลิตสัตว์และอาหารปลอดภัย         3(3-0-6) 
AAG303 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์เกษตร   1(1-0-2) 
AAG304 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร  2(1-2-3) 
AAG351 การตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์   3(2-2-5) 
AAG353 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว   3(2-2-5) 
AAG354 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอ้ือง   3(2-2-5) 
AAG359 การผลิตแพะและแกะ   3(2-2-5) 
AAG361 โรคสัตว์สู่คน   2(1-2-3) 
AAG365 การจัดการโรงฆ่าสตัว ์  3(2-2-5) 
AAG366 จรรยาบรรณและกฎหมายทางการผลิตสตัว์           1(1-0-2) 
AAG367 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ า          3(2-2-5) 
AAG406 เร่ืองเฉพาะทางเกษตรศาสตร์                1(1-0-2)   
AAG410 ระบบเกษตรในอาเซียน  3(3-0-6) 
AAG455 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว ์  3(1-4-4) 
AAG457 การจัดการฟาร์มสัตวป์ีก  3(3-0-6) 
AAG458 การจัดการฟาร์มสัตว์กระเพาะเดี่ยว   3(3-0-6) 
AAG459 การจัดการฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอ้ือง  3(3-0-6) 
AAG468 ระบบสบืพนัธุ์และการผสมเทียมสัตว ์  3(2-2-5) 
AAG469 การจัดการของเสียและสิ่งแวดลอ้มในฟาร์มปศุสัตว์        3(2-2-5) 
AAG470 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และผลิตภณัฑ์  3(2-2-5) 
AAG471 อุตสาหกรรมปศุสัตว์และการจัดการธุรกิจ        3(3-0-6) 
AAG461 ปศุสัตว์อินทรีย์                                                                               3(2-2-5) 
AAG463 การผลิตสัตว์เลีย้งและสัตว์ทางเลือก  3(3-0-6) 

 2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ                           ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 2.3.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG302 เตรียมสหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์  1(45) 
AAG402 สหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์  6(640) 

 2.3.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AAG301 การเตรียมฝึกประสบการณว์ชิาชีพเกษตรศาสตร ์  2(90) 
AAG401 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพเกษตรศาสตร์  3(320) 
AAG405 ปัญหาพิเศษและนวัตกรรมทางการเกษตร  3(0-6-3) 

 2.3.3) กลุ่มสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการใหม่  7(640) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                                 จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                 ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
Bachelor of Science  Program in Food Science and Technology 
                                                                                                                    

จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และชุมชนในท้องถิ่น 
2. มีความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อประกอบอาชีพอิสระ องค์การภาครัฐและเอกชน 
3. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอย่างมีระบบเพื่อสร้างองค์

ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิม 
4. มีความรับผิดชอบในงานและบทบาทที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัวและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
5. มีความสามารถทางการสื่อสาร การน าเสนอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
1. นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  หรือเทียบเท่า  หรืออยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดงันี ้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบงัคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต 

  2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไมน่้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AFS101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น  2(2-0-4) 
AFS211 อาหารและโภชนศาสตร์  2(2-0-4) 
AFS231 การแปรรูปอาหาร 1  3(2-3-5) 
AFS241 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร  3(3-0-6) 
AFS251 เคมีอาหาร 1  2(1-3-3) 
AFS312 เคมีอาหาร 2  2(1-3-3) 
AFS313 หลักการวิเคราะห์อาหาร  2(2-0-4) 
AFS321 จุลชีววิทยาทางอาหาร  3(3-0-6) 
AFS323 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร   1(0-3-2) 
AFS332 การแปรรูปอาหาร 2  3(2-3-5) 
AFS333 หลักวิศวกรรมอาหาร  3(3-0-6) 
AFS334 ปฏิบัติการหลักวิศวกรรมอาหาร  1(0-3-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AFS335 เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์อาหาร  3(2-3-5) 
AFS340 การจัดการโรงงานและการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  2(2-0-4)  
AFS345 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผสั  2(1-3-3) 
AFS349 การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรมอาหาร  2(1-3-3) 
AFS392 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  2(2-0-4) 
AFS397 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  3(2-3-5) 
AFS446 การสุขาภิบาลในอุตสาหกรรมอาหาร  3(2-3-5) 
AFS448 ระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  3(2-3-5) 
AFS455 สัมมนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  1(1-0-2) 
AFS498 วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมอาหาร  3(2-3-5) 
SBT101 ชีววิทยาพื้นฐาน   3(2-2-5) 
SBT203 จุลชีววิทยา   3(3-0-6) 
SBT204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา   1(0-3-2) 
SCH101 เคมีพื้นฐาน   3(2-2-5) 
SCH221 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน  3(2-2-5) 
SCH238 หลักการและเทคนิคการใช้เครื่องมือวิเคราะห์  3(2-2-5) 
SCH241 เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน   3(2-2-5) 
SCH251 ชีวเคมีพื้นฐาน   3(2-2-5) 
SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
SMS103 หลักสถิติ    3(3-0-6) 
SPY101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  3(2-2-5) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลอืก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AFS324 เทคโนโลยีอาหารหมัก  3(2-3-5) 
AFS364 เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ขนมหวาน  3(2-3-5) 
AFS365 เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว  3(2-3-5) 
AFS371 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์  3(2-3-5) 
AFS372 เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์นม  3(2-3-5) 
AFS373 เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ประมง  3(2-3-5) 
AFS374 เทคโนโลยสีัตวป์ีกและผลิตภัณฑ์  3(2-3-5) 
AFS381 เทคโนโลยธีัญชาติและผลิตภัณฑ์  3(2-3-5) 
AFS382 เทคโนโลยีขนมอบ  3(2-3-5) 
AFS398 การจัดการธุรกิจและการตลาดของอาหาร  3(3-0-6) 
AFS395 เร่ืองเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  3(3-0-6) 
AFS416 สารเจือปนในอาหาร  3(2-3-5) 
AFS418 อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์  3(3-0-6) 
AFS461 เทคโนโลยผีักและผลไม ้  3(2-3-5) 
AFS462 เทคโนโลยีของไขมันและน้ ามนั  3(2-3-5) 
AFS466 เทคโนโลยีของเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  3(2-3-5) 

 2.2) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไมน่้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AFS351 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1(45) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก   เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งไม่น้อยกว่า           7 หน่วยกิต 
 ก กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AFS352 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  1(45) 
AFS454 สหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  6(640) 
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 ข กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ ์  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
AFS353 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 1(45) 
AFS453 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(320) 
AFS456 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(0-9-3) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต*** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์                                          ระดับปริญญาตร ี 4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
Bachelor of Science Program in Landscape Technology 
                                                                                                                         

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และน าไปสู่การปฏิบัติ 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ความรู้ในการท างาน และด าเนินการธุรกิจภูมิทัศน์ได้อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

เทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 86 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะดา้นบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                       จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 86 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ALT101 การผลิตพืชเพื่องานภูมิทัศน์        3(2-2-5) 
ALT102 ปฐพีวิทยาเพื่องานภูมิทัศน ์ 3(2-2-5) 
ALT103 ภูมิทัศน์เบื้องต้น  3(2-2-5) 
ALT104 เรขนิเทศ 3(2-2-5) 
ALT108 การออกแบบภูมิทัศน์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
ALT201 วัสดุตกแต่งภูมิทัศน ์ 3(2-2-5) 
ALT202 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน ์ 3(2-2-5) 
ALT205 การดูแลรักษางานภูมิทัศน ์ 3(2-2-5) 
ALT217 วัสดุพืชพรรณเพื่องานภูมิทัศน ์ 3(2-2-5) 
ALT218 การออกแบบวางผังภูมิทัศน์บา้นพักอาศัย 3(2-2-5) 
ALT219 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบภูมิทัศน์ 3(2-2-5) 
ALT301 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 3(2-2-5) 
ALT303 การส ารวจภูมิทัศน ์ 3(2-2-5) 
ALT307 การเขียนแบบโครงสรา้งภูมิทัศน์ 3(2-2-5) 
ALT330 ระบบให้น้ าและไฟส่องสวา่งในงานภูมิทัศน์ 3(2-2-5) 
ALT331 การจัดการโครงการและการควบคุมงานก่อสร้างภูมิทัศน ์ 3(2-2-5) 
ALT339 การน าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์ด้วยโปรแกรมสามมิติ 3(2-2-5) 
ALT401 สัมมนาทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1(0-2-1) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ALT404 โครงงานทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3(0-6-3) 
MGM101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 
SBT101 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5) 
SCH101 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
SMS103 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ALT204 การจัดการศัตรูพืชส าหรับงานภูมิทัศน ์ 3(2-2-5) 
ALT211 ไม้ดอกไม้ประดบัส าหรับงานภูมทิัศน์ 3(2-2-5) 
ALT212 การจัดการเรือนเพาะช า 3(2-2-5) 
ALT213 การจัดการสนามหญ้าในงานภูมทิัศน ์ 3(2-2-5) 
ALT214 การจัดสวนเบื้องตน้ 3(2-2-5) 
ALT302 การจัดภูมิทัศน์ภายในอาคาร 3(2-2-5) 
ALT308 เทคนิคการก่อสร้างงานภูมิทัศน ์ 3(2-2-5) 
ALT314 การออกแบบภูมิทัศน์พื้นทีส่่วนกลางโครงการที่อยู่อาศัย 3(2-2-5) 
ALT318 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
ALT328 การเลือกใช้พืชพรรณในงานภูมทิัศน์                3(2-2-5) 
ALT329 รุขกรในงานภูมิทัศน ์ 3(2-2-5) 
ALT336 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยภีูมิทัศน์ 2(2-0-4) 
ALT338 การวางแผนและออกแบบพืน้ที่เชิงเกษตร 3(2-2-5) 
ALT340 การออกแบบและจัดดอกไม ้ 3(2-2-5) 
ALT405 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีภูมิทศัน์   3(0-6-3) 

 2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ      7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่งจ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 2.3.1) กลุ่มสหกิจศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ALT406 เตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีภมูิทัศน์ 1(45) 
ALT407 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์ 6(640) 

 2.3.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ALT402 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางเทคโนโลยีภูมทิัศน์        2(90) 
ALT403 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์     5(450) 

 2.3.3) กลุ่มสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม ่  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการใหม่ 7(640)   

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า   45  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    3   หน่วยกิต *** 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(Faculty of Industrial Technology) 

 

    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
           หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบัณฑิต 
           หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์         ปริญญาตร ี4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
Bachelor of Engineering Program in Mechatronics and Robotics Engineering 
                                                                                                                       
จุดประสงค์เฉพาะ 

1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบสร้างและควบคุมเคร่ืองจักร อุปกรณ์ และกระบวนการผลิตที่ทันสมัย 
2.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและทักษะในด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เพียงพอที่จะศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาในระดับที่

สูงขึ้นไป 
3.ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตส านึก  ในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

1.ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 

2.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
3.ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเปน็หมวดวิชา ดงันี ้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 107 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน จ านวนไมน่้อยกว่า 28 หน่วยกิต 

 2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางทางวิศวกรรม จ านวนไมน่้อยกว่า 19 หน่วยกิต 
 2.2 ) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จ านวนไมน่้อยกว่า 45 หน่วยกิต 

 2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จ านวนไมน่้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

 2.2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

    
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไมน่้อยกว่า 106 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน  จ านวนไมน่้อยกว่า    28 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า       9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCH101 เคมีพื้นฐาน  3(2-2-5) 
SMS115 คณิตศาสตร์วิศวกรรม  3(2-2-5) 
SPY101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  3(2-2-5) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TBE101 ปฏิบัติงานทางวิศวกรรม  1(0-3-2) 
TBE102 เขียนแบบในงานวิศวกรรม  3(2-2-5) 
TBE103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  3(2-2-5) 
TBE205 วัสดุในงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TBE206 กลศาสตร์ในงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 
TBE207 โปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม  3(2-2-5) 
TBE315 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 

 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จ านวนไมน่้อยกว่า  79 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์               บังคับเรียนไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TRE102 พลวัตระบบและแบบจ าลอง  3(3-0-6) 
TRE103 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เบือ้งต้น  3(2-2-5) 
TRE205 เครื่องมือวัด และการวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
TRE206 คิเนเมติกส์และไดนามิกส์ของหุ่นยนต์  3(2-2-5) 
TRE207 การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไฟฟ้า  3(2-2-5) 
TRE208 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจร  3(2-2-5) 
TRE209 การออกแบบวงจรดิจิทัล  3(2-2-5) 
TRE210 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบส าหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส์และหุ่นยนต์  3(2-2-5) 
TRE301 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  3(2-2-5) 
TRE303 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส  3(2-2-5) 
TRE306 เซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์  3(2-2-5) 
TRE307 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์  3(2-2-5) 
TRE309 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเครื่องจักรอัตโนมัติ  3(2-2-5) 
TRE404 สัมมนาทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  3(2-2-5) 
TRE415 โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  3(0-6-3) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์              เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TRE310 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน  3(3-0-6) 
TRE311 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานระบบควบคุมอัตโนมัติ  3(3-0-6) 
TRE313 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟา้  3(3-0-6) 
TRE314 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการขับเคลื่อนด้วยไฟฟา้      3(2-2-5) 
TRE315 การประมวลผลภาพและแมชชนีวิชัน่  3(2-2-5) 
TRE316 การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ  3(2-2-5) 
TRE317 หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัต ิ  3(2-2-5) 
TRE323 การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
TRE325 การสร้างต้นแบบอยา่งรวดเร็วในงานเมคคาทรอนิกส์  3(2-2-5) 
TRE326 การออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง    3(2-2-5) 
TRE327 ระบบสมองกลฝังตัว  3(2-2-5) 
TRE401 ระบบควบคุมสมัยใหม่      3(2-2-5) 
TRE402 การเรียนรู้เคร่ืองจักรและระบบอัจฉริยะ  3(2-2-5) 
TRE410 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ส าหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  3(2-2-5) 
TRE411 ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยชีาญฉลาด  3(2-2-5) 
TRE412 ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์  3(2-2-5) 
TRE413 วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่  3(2-2-5) 
TRE414 การบ่มเพาะผูป้ระกอบการด้วยนวัตกรรมทางวิศวกรรม  3(2-2-5) 

 2.2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา                      
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 2.2.3.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TRE406 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  1(45) 
TRE407 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  6(640) 
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 2.2.3.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TRE408 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  2(90) 
TRE409 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  5(450) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม                          ปริญญาตร ี4 ป 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
Bachelor of  Industrial  Technology Program in Industrial  Design  
                                                                                                                               

จุดประสงคเฉพาะ 
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ทักษะและความคิดสรางสรรค ดานการออกแบบผลิตภัณฑ นําไปประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

  2. เพื่อใหนักศึกษามีการคิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ มีความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. เพื่อใหนักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีความใฝรูในศาสตร มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ มีความตระหนักถึงภูมิปญญาทองถ่ิน และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ
คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
  1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
       2. ผานการคัดเลือกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 

 โครงสรางสาขาวิชา 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 125 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละกลุมวิชาดังนี้ 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 125 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดงันี ้    
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 89 หนวยกิต 
 2.1) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวนไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ (พื้นวิศวกรรม) บังคับเรียนไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 2.2) กลุมวิชาเน้ือหา จํานวนไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาบังคับ จํานวนไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 2.2.2 กลุมวิชาบังคับเฉพาะกลุมวิชา   จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 1) กลุมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ  บังคับเรียน 30 หนวยกิต 
 2) กลุมวิชาออกแบบกราฟก บังคับเรียน 30 หนวยกิต 
 2.2.3 กลุมวิชาเลือก   เลือกเรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
 2.3) กลุมวิชาปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา  7 หนวยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 89 หนวยกิต 
 2.1) กลุมวิชาเฉพาะดานบงัคับ จํานวนไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 2.1.1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม บังคับเรียนไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TBE101 ปฏิบัติงานเทคทางวิศวกรรม  1(0-3-2) 
TBE102 เขียนแบบในงานวศิวกรรม  3(2-2-5) 
TBE205 วัสดุในงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 
TBE315 ภาษาอังกฤษสาํหรับงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 

  2.2) กลุมวิชาเน้ือหา  จํานวนไมนอยกวา   72 หนวยกิต 
 2.2.1) กลุมวิชาบังคับ บังคับเรียนไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TID105 วิวัฒนาการผลติภัณฑอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TID106 วาดเสนเบื้องตน  1(1-0-2) 
TID107 ปฏิบัติการวาดภาพเบื้องตน      2(0-4-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TBE104 กรรมวิธีการผลิตทางวิศวกรรม  3(3-0-6) 
TBE205 วัสดุในงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 
TBE206 กลศาสตร์ในงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 
TBE207 โปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม  3(2-2-5) 
TBE208 วิศวกรรมเทอร์โมไดนามิกส ์  3(3-0-6) 
TBE213 สถิติส าหรับงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 
TBE214 พื้นฐานทางไฟฟา้  3(2-2-5) 
TBE315 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 

 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมการจัดการ   จ านวนไมน่้อยกว่า 59 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมการจัดการ         บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIE202 การวางแผนและการควบคุมการผลิต  3(3-0-6) 
TIE203 การวางผังโรงงาน  3(3-0-6) 
TIE304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
TIE305 การศึกษาการท างาน  3(3-0-6) 
TIE307 การวิจัยด าเนนิงาน  3(3-0-6) 
TIE309 การควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6) 
TIE312 การบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม  3(3-0-6) 
TIE419 วิศวกรรมความปลอดภัย  3(3-0-6) 
TIE446 โครงงานวิศวกรรมการจัดการ 1  2(0-4-2) 
TIE447 โครงงานวิศวกรรมการจัดการ 2  2(0-4-2) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมการจัดการ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIE101 องค์การและการจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIE306 การจัดการคุณภาพ  3(3-0-6) 
TIE308 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ  3(3-0-6) 
TIE311 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIE313 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการจัดการอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TIE314 กฎหมายอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIE315 การควบคุมระบบการผลิตดว้ยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
TIE316 การออกแบบแผนการทดลองเบือ้งต้น  3(3-0-6) 
TIE317 เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต  3(3-0-6) 
TIE420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3(3-0-6) 
TIE421 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TIE422 การบริหารโครงการ  3(3-0-6) 
TIE423 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIE429 วัฏจักรวิศวกรรมระบบการผลิต  3(3-0-6) 
TIE430 กระบวนการสรา้งนวตักรรมการผลิต  3(2-2-5) 
TIE431 การสร้างคุณค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
TIE432 การออกแบบเพื่อความยั่งยืน  3(2-2-5) 
TIE433 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 
TIE434 ระบบนิเวศน์ซัพพลายเชนในยุคดิจิทัล  3(3-0-6) 
TIE435 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร  3(2-2-5) 
TIE436 การปรับปรุงคุณภาพ  3(3-0-6) 
TIE437 การสร้างและวิเคราะห์แบบจ าลองปัญหา  3(2-2-5) 
TIE438 วิทยาการข้อมูลในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIE439 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  3(2-2-5) 
TIE440 ธุรกิจอัจฉริยะ  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIE441 อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ  3(2-2-5) 
TIE442 การออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติ  3(2-2-5) 
TIE443 การจัดการโรงงานอัจฉริยะ  3(2-2-5) 
TIE444 เทคโนโลยีอุบัติใหม่  3(3-0-6) 
TIE445 สัมมนาในงานอุตสาหกรรม  1(0-3-2) 

 2.2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่จ านวนไมน่้อยกว่า      7 หน่วยกิต 

 1) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIE448 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพวิศวกรรมการจัดการ  2(90) 
TIE449 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ  5(450) 

 2)  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIE450 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิศวกรรมการจัดการ  1(45) 
TIE451 สหกิจศึกษาวิศวกรรมการจัดการ  6(640) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา                                      ปริญญาตร ี4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering Technology 
                                                                                                                    
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตส านึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ในก ารน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีสมรรถนะในดา้นการปฏบิัติติงานทางวิศวกรรมโยธา 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (วิทย์-คณิต) หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
2. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากวา่มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50  

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  146 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 110 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน จ านวนไมน่้อยกว่า 52 หน่วยกิต 

 2.1.1) พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 2.1.2) พื้นฐานทางวิศวกรรม บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา จ านวนไมน่้อยกว่า 58 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 

 2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 

 2.2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไมน่้อยกว่า 110 หน่วยกิต 

 2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน  จ านวนไมน่้อยกว่า    52 หน่วยกิต 
 2.1.1) พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCH102 เคมีทั่วไป      3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
SPY104 ฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 
SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-2) 
SPY106 ฟิสิกส์ 2  3(3-0-6) 
SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1(0-3-2) 
TAT101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  3(3-0-6) 
TAT102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  3(3-0-6) 
TAT203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3  3(3-0-6) 
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     2.1.2) พื้นฐานทางวิศวกรรม                                                                         บังคับเรียนไม่น้อยกว่า      31 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TBE101 ปฏิบัติงานทางวิศวกรรม  1(0-3-2) 
TBE102 เขียนแบบในงานวิศวกรรม  3(2-2-5) 
TBE103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  3(2-2-5) 
TBE205 วัสดุในงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 
TBE206 กลศาสตร์ในงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 
TBE207 โปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม  3(2-2-5) 
TBE210 กลศาสตร์ของวัสด ุ  3(3-0-6) 
TBE211 วิศวกรรมส ารวจ  3(3-0-6) 
TBE212 ธรณีวิทยาวิศวกรรม  3(3-0-6) 
TBE213 สถิติส าหรับงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 
TBE315 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม   3(3-0-6) 

 2.2) วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา จ านวน  58 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา บังคับเรียนไม่น้อยกว่า  37 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TCI102 ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชพีวิศวกรรมศาสตร์  1(1-0-2) 
TCI207 ชลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
TCI209 ปฏิบัติการชลศาสตร์  1(0-3-2) 
TCI312 การวิเคราะห์โครงสร้าง  3(3-0-6) 
TCI315 วิศวกรรมการทาง  3(2-2-5) 
TCI316 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1  1(0-2-1) 
TCI317 ทฤษฎีโครงสร้าง  3(3-0-6) 
TCI318 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์  1(0-3-2) 
TCI319 วิศวกรรมฐานราก  3(3-0-6) 
TCI324 การวางแผนงานและการบริหารงานก่อสร้าง  3(3-0-6) 
TCI331 ปฏิบัติการการส ารวจ  1(0-3-2) 
TCI339 ปฐพีกลศาสตร์  3(3-0-6) 
TCI340 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  4(3-3-6) 
TCI417 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก  4(3-3-6) 
TCI418 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  1(1-0-3) 
TCI419 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2  2(1-2-3) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TCI103 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา  3(2-2-5) 
TCI320 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ  1(0-3-2) 
TCI322 การประมาณราคาก่อสร้าง  3(2-2-5) 
TCI323 เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง  3(3-0-6) 
TCI326 การออกแบบนั่งร้านและแบบหล่อ  3(3-0-6) 
TCI328 การออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร   3(2-2-5) 
TCI333 การออกแบบผิวทาง  3(3-0-6) 
TCI334 ไฟไนท์อีลีเมนต์เบื้องตน้  3(3-0-6) 
TCI335 การตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตและการทดสอบแบบไม่ท าลาย  3(3-0-6) 
TCI336 วิศวกรรมการขนส่ง  3(3-0-6) 
TCI337 การบริหารการเงินและบัญชีในการก่อสร้าง  2(1-2-3) 
TCI338 การวิเคราะห์ผลิตภาพในการก่อสร้าง  3(3-0-6) 
TCI429 การควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร้าง  3(2-2-5) 
TCI430 เทคโนโลยีคอนกรีตส าเร็จรูปและคอนกรีตอัดแรง  3(3-0-6) 
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 2.2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา    
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่ จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TCI329 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  1(45) 
TCI431 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  6(640) 

 2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TCI330 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  2(90) 
TCI432 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  5(450) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  | 235 

คู่มือนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล                                ปริญญาตร ี4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering Technology  
                                                                                                                    
จุดประสงค์เฉพาะ 
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบณัฑิตที่มีคุณสมบัติ
ดังนี ้
 1) มีความรู้ความสามารถด้านวชิาการ ทัง้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและ
การศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
 2) มีความสนใจใฝ่รู้สามารถพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสถานการณ์รวมไปถึงการ
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3) มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมี
จรรยาบรรณ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 
3)  ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเปน็หมวดวิชา ดงันี ้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน จ านวนไมน่้อยกว่า 52 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไมน่้อยกว่า 47 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 
 2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไมน่้อยกว่า 106 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน จ านวนไมน่้อยกว่า 52 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCH102 เคมีทั่วไป       3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป     1(0-3-2) 
SPY104 ฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 
SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-2) 
SPY106 ฟิสิกส์ 2   3(3-0-6) 
SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1(0-3-2) 
TAT101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  3(3-0-6) 
TAT102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  3(3-0-6) 
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TAT203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3  3(3-0-6) 
 2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม บังคับเรียนไม่น้อยกว่า    31 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TBE101 ปฏิบัติงานทางวิศวกรรม  1(0-3-2) 
TBE102 เขียนแบบในงานวิศวกรรม  3(2-2-5) 
TBE103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  3(2-2-5) 
TBE104 กรรมวิธีการผลิตทางวิศวกรรม     3(3-0-6) 
TBE205 วัสดุในงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 
TBE206 กลศาสตร์ในงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 
TBE207 โปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม  3(2-2-5) 
TBE208 วิศวกรรมเทอร์โมไดนามิกส ์  3(3-0-6) 
TBE209 พื้นฐานกลศาสตร์ของไหล  3(3-0-6) 
TBE210 กลศาสตร์ของวัสดุ  3(3-0-6) 
TBE315 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 

 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไมน่้อยกว่า 47 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม บังคับเรียนไม่น้อยกว่า   32 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TMP211 การท าความเย็นและปรับอากาศ  3(3-0-6) 
TMP212 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล  3(3-0-6) 
TMP213 เครื่องยนต์สันดาปภายใน  3(2-2-5) 
TMP315 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1  1(0-3-2) 
TMP316 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์  3(3-0-6) 
TMP319 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2  1(0-3-2) 
TMP320 การออกแบบเครื่องกล  3(3-0-6) 
TMP321 ต้นก าลังโรงจักร  3(3-0-6) 
TMP322 การถ่ายเทความร้อน  3(3-0-6) 
TMP423 โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล  3(0-6-3) 
TMP424 การสั่นสะเทือนทางกล  3(3-0-6) 
TMP425 การควบคุมอัตโนมัต ิ  3(3-0-6) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TMP210 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TMP317 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในงานวิศวกรรมเคร่ืองกล  3(2-2-5) 
TMP326 วิศวกรรมขนถ่ายวัสด ุ  3(2-2-5) 
TMP327 วิศวกรรมยานยนต ์  3(2-2-5) 
TMP328 การวัดและเครื่องมือวัดส าหรับงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TMP329 ระเบียบวิธีการค านวณเชงิตัวเลขส าหรับงานวิศวกรรม  3(2-2-5) 
TMP330 เทคโนโลยีการควบคุมมลพษิทางเคร่ืองกล  3(2-2-5) 
TMP331 การออกแบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  3(2-2-5) 
TMP332 พลังงานทดแทน  3(2-2-5) 
TMP333 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 2  3(2-2-5) 
MP334 การอนุรักษ์พลังงานส าหรับอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TMP335 ไฟไนต์อิลิเมนต์เบื้องตน้  3(2-2-5) 
TMP336 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้  3(2-2-5) 
TMP337 เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานประยุกต์   3(2-2-5) 
TMP338 หัวข้อเฉพาะด้านทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  3(2-2-5) 
TMP339 การหาค่าที่เหมาะสมทีสุ่ดของวศิวกรรมเครื่องกล  3(2-2-5) 
TMP338 หัวข้อเฉพาะด้านทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  3(2-2-5) 
TMP339 การหาค่าที่เหมาะสมทีสุ่ดของวศิวกรรมเครื่องกล  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TMP340 เครื่องจักรกลของไหล  3(2-2-5) 
TMP341 เทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟา้  3(2-2-5) 

 2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา    
                   ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกวา่ 7 หน่วยกิต 
 2.3.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TMP439 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล  1(45) 
TMP441 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคร่ืองกล  6(640) 

 2.3.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TMP440 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพวิศวกรรมเครื่องกล        2(90) 
TMP442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมเคร่ืองกล     5(450) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม                 ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
Bachelor of  Science Program in Industrial Product Design  
                                                                                                                               

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ น าไปประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

  2. เพื่อให้นักศึกษามีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. เพื่อให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีความใฝ่รู้ในศาสตร์ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
  1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากวา่มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
       2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 

 โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดงันี ้    
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 89 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ จ านวนไมน่้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคบั (พื้นวิศวกรรม) บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

 2.2) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ จ านวนไมน่้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 2.2.2 กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา   จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  บังคับเรียน 30 หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิก บังคับเรียน 30 หน่วยกิต 
 2.2.3 กลุ่มวิชาเลือก   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 89 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบงัคับ จ านวนไมน่้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TBE101 ปฏิบัติงานเทคทางวิศวกรรม  1(0-3-2) 
TBE102 เขียนแบบในงานวิศวกรรม  3(2-2-5) 
TBE205 วัสดุในงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 
TBE315 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 

  2.2) กลุ่มวิชาเนื้อหา  จ านวนไมน่้อยกว่า   72 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TID105 วิวัฒนาการผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
TID106 วาดเส้นเบื้องตน้  1(1-0-2) 
TID107 ปฏิบัติการวาดภาพเบื้องตน้      2(0-4-2) 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  | 239 

คู่มือนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TID108 หลักการออกแบบทัศนศิลป ์  1(1-0-2) 
TID109 ปฏิบัติการออกแบบทัศนศลิป์  2(0-4-2) 
TID129 เขียนแบบในงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
TID130 ปฏิบัติการเขียนแบบในงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TID236 คอมพิวเตอร์เขียนแบบผลติภัณฑ์  1(1-0-2) 
TID237 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เขียนแบบผลิตภัณฑ ์  2(0-4-2) 
TID238 คอมพิวเตอร์กราฟิก  1(1-0-2) 
TID239 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก  2(0-4-2) 
TID242 หลักการออกแบบอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
TID243 ปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TID274 ออกแบบกราฟิก  1(1-0-2) 
TID275 ปฏิบัติการออกแบบกราฟิก  2(0-4-2) 

  2.2.2) กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา    
  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่งดังต่อไปนี้ จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  บังคับเรียน 30 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TID115 วาดภาพผลิตภัณฑ ์  1(1-0-2) 
TID116 ปฏิบัติการวาดภาพผลิตภัณฑ ์  2(0-4-2) 
TID131 การผลิตและวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ์  1(1-0-2) 
TID132 ปฏิบัติการทางวัสดุและการผลิตในการออกแบบผลิตภัณฑ์  2(0-4-2) 
TID133 หลักการการยศาสตร์  1(1-0-2) 
TID134 ปฏิบัติการการยศาสตร ์  2(0-4-2) 
TID150 กลศาสตร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์  1(1-0-2) 
TID151 ปฏิบัติการกลศาสตร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์  2(0-4-2) 
TID152 การสร้างหุ่นจ าลอง  1(1-0-2) 
TID153 ปฏิบัติการสรา้งหุ่นจ าลอง  2(0-4-2) 
TID154 การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์  1(1-0-2) 
TID155 ปฏิบัติการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์  2(0-4-2) 
TID244 การออกแบบอุตสาหกรรมของที่ระลึก  1(1-0-2) 
TID245 ปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรมของที่ระลึก  2(0-4-2) 
TID246 การออกแบบอุตสาหกรรมของตกแต่ง  1(1-0-2) 
TID247 ปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรมของตกแต่ง  2(0-4-2) 
TID252 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์  1(1-0-2) 
TID253 ปฏิบัติการออกแบบเฟอร์นิเจอร์  2(0-4-2) 
TID412 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์  1(1-0-2) 
TID413 ปฏิบัติการโครงงานออกแบบผลติภัณฑ์  2(0-4-2) 

 2) กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิก บังคับเรียน 30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TID140 การน าเสนองานออกแบบ  1(1-0-2) 
TID141 ปฏิบัติการน าเสนองานออกแบบ  2(0-4-2) 
TID145 ออกแบบภาพประกอบ  1(1-0-2) 
TID146 ปฏิบัติการออกแบบภาพประกอบ  2(0-4-2) 
TID234 คอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพผลิตภัณฑ์  1(1-0-2) 
TID235 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพผลิตภัณฑ์  2(0-4-2) 
TID276 หลักการออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์  1(1-0-2) 
TID277 ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกสิ่งพมิพ์  2(0-4-2) 
TID282 ออกแบบบรรจุภัณฑ์  1(1-0-2) 
TID283 ปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์  2(0-4-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TID334 คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบงานสือ่ผสม  2(0-4-2) 
TID335 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบงานสื่อผสม  2(0-4-2) 
TID374 ออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณา  1(1-0-2) 
TID375 ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณา  2(0-4-2) 
TID376 ออกแบบกราฟิกในสภาพแวดลอ้ม  1(1-0-2) 
TID377 ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกในสภาพแวดล้อม  2(0-4-2) 
TID378 ออกแบบกราฟิกเพื่อชุมชน  1(1-0-2) 
TID379 ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกเพื่อชุมชน  2(0-4-2) 
TID414 โครงงานออกแบบกราฟิก  1(1-0-2) 
TID415 ปฏิบัติการโครงงานออกแบบกราฟิก  2(0-4-2) 

 2.2.3) กลุ่มวิชาเลือก โดยกลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบกราฟิก   
 เลือกเรียนวิชาจ านวนไม่น้อยกวา่   18 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TID211 ความคิดสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
TID214 ออกแบบผลิตภัณฑ์งานปั้น  3(2-2-5) 
TID215 ออกแบบผลิตภัณฑ์งานหล่อ  3(2-2-5) 
TID216 งานหัตถกรรมสร้างสรรค ์  3(2-2-5) 
TID248 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น  3(2-2-5) 
TID292 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาผลิตภัณฑ ์  3(2-2-5) 
TID295 การสร้างเนื้อหาเพื่อตลาดออนไลน์  3(2-2-5) 
TID296 หลักการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทลั  3(2-2-5) 
TID301 การถ่ายภาพดิจิทลั  3(2-2-5) 
TID302 การถ่ายวิดีโอคลิป  3(2-2-5) 
TID331 คอมพิวเตอร์ออกแบบภาพ 3 มิติ  3(2-2-5) 
TID336 การออกแบบงานพิมพ์ 3 มิต ิ  3(2-2-5) 
TID361 ออกแบบจัดแสดงสนิค้าและนิทรรศการ  3(2-2-5) 
TID362 ออกแบบตกแต่งภายในบา้นพักอาศัย  3(2-2-5) 
TID363 ออกแบบตกแต่งภายในร้านคา้  3(2-2-5) 
TID383 ออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว  3(2-2-5) 
TID385 ออกแบบกราฟิกอัตลักษณ์  3(2-2-5) 
TID410 การวิจัยออกแบบอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 

 2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา                 
 ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดวชิาหนึ่ง  จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 2.3.1) กลุ่มสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TID482 การเตรียมสหกิจศึกษาออกแบบอุตสาหกรรม 1(45) 
TID483 สหกิจศึกษาออกแบบอุตสาหกรรม 6(640) 

 2.3.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TID484 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบอุตสาหกรรม  2(90) 
TID485 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบอุตสาหกรรม  5(450) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                   ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
Bachelor of Technology Program in Industrial Technology 
                                                                                                                    

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ องค์กร ชุมชนและสังคม 
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาชีพได้ 
3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทฤษฎีทางปฏิบัติการและทักษะปฏิบัติ สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นใน

จรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี 
4. ผลิตบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองประเทศไทย 4.0 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ทุกแผนการเรียน หรือ

เทียบเท่า 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า   
3. ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
4. ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา  ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดงันี ้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 98 หน่วยกิต 

 (โดยต้องเรียนวิชาทางปฏบิัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และวิชาทางทฤษฏไีม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 
 2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเฉพาะด้าน           จ านวนไมน่้อยกว่า 61 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า  57 หน่วยกิต 

 2.2.1.1) กลุ่มความรู้ด้านพืน้ฐานเทคโนโลยี                    บังคับเรียน 12 หน่วยกิต 
 2.2.1.2) กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี                 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
 2.2.1.3) กลุ่มความรู้ด้านการประกอบการอุตสาหกรรม      บังคับเรียน 12 หน่วยกิต 
 2.2.2) กลุ่มวิชาโครงงาน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
 2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรูร้่วมการท างาน            ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 98 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน บังคับเรียน 30 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์  บังคับเรียน 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIT101 การค านวณทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIT102 พื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIT201 สถิติวิจัยอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TME206 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
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 2.1.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี บังคับเรียน  18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIT103 เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์  1(1-0-2) 
TIT104 ปฏิบัติการเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์  2(0-4-2) 
TIT105 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน  3(0-6-3) 
TIT106 วัสดุเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
TIT107 ปฏิบัติการวัสดุเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TIT108 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี  1(1-0-2) 
TIT109 ปฏิบัติการพฒันาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี  2(0-4-2) 
TIT202 การจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIT203 ความปลอดภัยและอาชีวอนามยัในสถานประกอบการ  3(3-0-6) 

 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไมน่้อยกว่า 61 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

 2.2.1.1) กลุ่มความรู้ด้านพืน้ฐานเทคโนโลยี  บังคับเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIT204 การวิเคราะห์ต้นทุน  3(3-0-6) 
TIT205 การวางแผนและควบคุมการผลติในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIT301 การบริหารคุณภาพ  3(3-0-6) 
TIT302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

 2.2.1.2) กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต โดยบังคับเลือก
รายวิชาทางปฏิบัติการที่มีหน่วยกิต 2(0-4-2) ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

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 กระบวนการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  1(1-0-2) 
TIT113 ปฏิบัติกระบวนการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  2(0-4-2) 
TIT115 ปฏิบัติไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TIT116 เทคโนโลยยีานยนต์พืน้ฐาน  3(3-0-6) 
TIT206 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  1(1-0-2) 
TIT207 ปฏิบัติคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  2(0-4-2) 
TIT208 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมตัิ  1(1-0-2) 
TIT209 ปฏิบัติเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัต ิ  2(0-4-2) 
TIT210 ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์  1(1-0-2) 
TIT211 ปฏิบัติระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์  2(0-4-2) 
TIT212 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์  1(1-0-2) 
TIT213 ปฏิบัติระบบไมโครโปรเซสเซอร์  2(0-4-2) 
TIT214 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
TIT215 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TIT216 เครื่องกลไฟฟ้า  1(1-0-2) 
TIT217 ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้า  2(0-4-2) 
TIT218 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า  1(1-0-2) 
TIT219 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า  2(0-4-2) 
TIT220 เครื่องมือวัดและมาตรวิทยา  1(1-0-2) 
TIT221 ปฏิบัติเครื่องมือวัดและมาตรวิทยา  2(0-4-2) 
TIT222 การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์  1(1-0-2) 
TIT223 ปฏิบัติการเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส ์  2(0-4-2) 
TIT224 การเขียนแบบไฟฟ้า  1(1-0-2) 
TIT225 ปฏิบัติการเขียนแบบไฟฟ้า  2(0-4-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIT226 การทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
TIT227 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TIT228 เครื่องมือกล 1  1(1-0-2) 
TIT229 ปฏิบัติเครื่องมือกล 1  2(0-4-2) 
TIT230 เทคโนโลยีการเชื่อมในงานอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
TIT231 ปฏิบัติเทคโนโลยีการเชื่อมในงานอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TIT232 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
TIT233 การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIT234 พลังงาน  3(3-0-6) 
TIT235 พลังงานและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
TIT303 ระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ  1(1-0-2) 
TIT304 ปฏิบัติระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ  2(0-4-2) 
TIT305 การศึกษางาน  1(1-0-2) 
TIT306 ปฏิบัติศึกษางาน  2(0-4-2) 
TIT307 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
TIT308 ปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา้อุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TIT309 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม  1(1-0-2) 
TIT310 ปฏิบัติมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม  2(0-4-2) 
TIT311 การวัดและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
TIT312 ปฏิบัติการวัดและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TIT313 วงจรดิจิทัล  1(1-0-2) 
TIT314 ปฏิบัติวงจรดิจทิัล  2(0-4-2) 
TIT315 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  1(1-0-2) 
TIT316 ปฏิบัติระบบควบคุมอัตโนมัติ  2(0-4-2) 
TIT317 โลหะวิทยาและกระบวนการทางความร้อน  1(1-0-2) 
TIT318 ปฏิบัติโลหะวิทยาและกระบวนการทางความร้อน  2(0-4-2) 
TIT319 ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
TIT320 ปฏิบัติระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TIT321 เครื่องมือกล 2  1(1-0-2) 
TIT322 ปฏิบัติเครื่องมือกล 2  2(0-4-2) 
TIT323 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  1(1-0-2) 
TIT324 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  2(0-4-2) 
TIT325 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร ์  1(1-0-2) 
TIT326 ปฏิบัติระบบไมโครคอนโทรลเลอร์  2(0-4-2) 
TIT327 เทคโนโลยีเครื่องมือและแม่พิมพ์  1(1-0-2) 
TIT328 ปฏิบัติเทคโนโลยีเครื่องมือและแม่พิมพ์  2(0-4-2) 
TIT329 ระบบโลจิสติกส์ในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIT330 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIT331 การวิจัยด าเนนิงานส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIT332 การจัดการการซ่อมบ ารุงในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TIT333 ชิ้นส่วนและการท างานเครื่องจักรกล  3(3-0-6) 
TIT334 การออกแบบเครื่องกล  3(3-0-6) 
TIT335 การสั่นสะเทือน  3(3-0-6) 
TIT336 การติดตั้ง การบ ารุงรักษาและซอ่มบ ารุงเครื่องจักรกล  3(3-0-6) 
TIT337 การหล่อลื่น  3(3-0-6) 
TIT338 เทคโนโลยพีลังงานทดแทน  3(3-0-6) 
TIT339 การยศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
TIT340 ปฏิบัติการยศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 



244 | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี    

คู่มือนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIT401 การออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  1(1-0-2) 
TIT402 ปฏิบัติการออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  2(0-4-2) 
TIT403 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต  1(1-0-2) 
TIT404 ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมการผลิต  2(0-4-2) 
TIT405 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
TIT406 ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TIT407 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง  1(1-0-2) 
TIT408 ปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชัน้สูง  2(0-4-2) 
TIT409 พีแอลซี  1(1-0-2) 
TIT410 ปฏิบัติพีแอลซ ี  2(0-4-2) 
TIT411 การส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า  3(3-0-6) 
TIT412 การจัดการการผลิตสมยัใหม่  3(3-0-6) 
TME205 กลศาสตร์ของไหล  3(3-0-6) 
TME207 กลศาสตร์ของแข็ง  3(3-0-6) 
TME318 พลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
TME329 เทคโนโลยยีานยนตส์มัยใหม่  3(3-0-6) 
TME443 การถ่ายเทความร้อน  3(3-0-6) 
TMP209 เทอร์โมไดนามิกส์      3(3-0-6) 
TMP210 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TMP214 กรรมวิธีการผลิต  3(3-0-6) 
TPE315 การควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6) 
TPE329 กลยุทธ์ในการบริหารงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TPE331 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร  3(3-0-6) 
TPE345 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

  2.2.1.3) กลุ่มความรู้ด้านการประกอบการอุตสาหกรรม   บังคับเรียนจ านวน       12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIT341 การบริหารองค์กรในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
TIT342 การจัดการโครงการในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
TIT343 การบริหารการเงินและบัญชีในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
TIT344 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาโครงงาน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIT345 เตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 
TIT346 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(0-6-3) 

 2.3) วิชาการฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ/วิชาบูรณาการ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 การเรียนรู้ร่วมการท างาน  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต  

 2.3.1) กลุ่มวิชาการฝึกสหกิจศกึษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIT413 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1(45) 
TIT414 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6(640) 

 2.3.2) กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TIT415 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2(90) 
TIT416 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5(450) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปีและจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาตรีได้ โดยต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 และต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม         ระดับปริญญาตรี (ตอ่เนื่อง)  
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Industrial  Technology Program in Industrial Electrical Technology  
(Continuing Program) 
                                                                                                                           

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมและชุมชน 
2.  ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มในเชิงสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
3.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและภาคเอกชน 
4.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการ ทฤษฎีวิชาชีพและทักษะปฏิบัติ สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นใน จรรยาบรรณวิชาชีพ

และเป็นแบบอย่างที่ดี 
5.  ผลิตบัณฑิตที่มีจิตส านึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
6.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงต่อไป 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์รวมถึงสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง  
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมน่้อยกว่า 74 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแตล่ะหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี ้
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                               จ านวนไมน่้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                  จ านวนไมน่้อยกว่า  50 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า  43 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ  บังคับเรียนไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 
  2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกวา่ 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                                              จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   

 การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                           จ านวนไมน่้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาวิชาเฉพาะ                                             จ านวนไมน่้อยกว่า 50 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 43 หน่วยกิต 
  2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                 บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TET301 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6) 
TET302 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  3(2-2-5) 
TET303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า  3(3-0-6) 
TET304 ทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า  2(0-4-2) 
TET305 เทคโนโลยไีมโครคอนโทลเลอร์และการประยุกต์ใชง้าน  3(3-0-6) 
TET306 ทดลองเทคโนโลยไีมโครคอนโทลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน  2(0-4-2) 
TET307 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า  3(3-0-6) 
TET308 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  3(3-0-6) 
TET309 ทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  2(0-4-2) 
TET310 การอนุรักษ์และจัดการพลังงานไฟฟ้า  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TET311 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้  3(3-0-6) 
TET312 ปฏิบัติการควบคุมเชงิตรรกแบบโปรแกรมได้  2(0-4-2) 
TET425 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  3(0-6-3) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก                                   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TET313 มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
TET314 วิศวกรรมการส่องสว่าง  3(2-2-5) 
TET315 การป้องกันระบบไฟฟา้ก าลัง  3(2-2-5) 
TET316 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TET317 ปฏิบัตินวิแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม  2(0-4-2) 
TET318 การสื่อสารและเครือข่าย    3(2-2-5) 
TET319 ระบบการควบคุมป้อนกลบั  3(2-2-5) 
TET320 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง  3(3-0-6) 
TET421 เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงทางไฟฟ้าอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
TET422 การจัดการและควบคุมคุณภาพก าลังไฟฟ้า  3(3-0-6) 
TET423 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  3(3-0-6) 
TET424 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟา้  3(3-0-6) 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง   

                 2.2.1) กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TEC408 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       1(45) 
TEC409 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  6(640) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TET426 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟา้อุตสาหกรรม  2(90) 
TET427 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  5(450) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                     จ านวนไมน่้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต        
           หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต        
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
                             หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป                                    ปริญญาตรี 4 ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
Bachelor of Business Administration Program in General Management  
                                                                                                                      

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสามารถน าความรู้มาใช้ในการประกอบอาชีพธุรกิจได้ 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจในบริบทสภาพปัจจุบัน มีความสามารถด้านการจัดการ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพธุรกิจได้ 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการท างานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีทักษะการท างานเป็นทีม และทักษะชีวิตที่ดี 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 1. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
 2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  

และปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                         จ านวนไมน่้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

 2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                                      บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                         จ านวนไมน่้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

 2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา                        จ านวนไม่น้อยกวา่ 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                 จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                     จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                         จ านวนไมน่้อยกว่า 97 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                   จ านวนไมน่้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                                                       บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 

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 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ  3(2-2-5) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
MFB101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
MFB203 การภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) 
MGM102 องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
MGM201 การเป็นผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 
MGM204 การบริหารส านักงาน  3(3-0-6) 
MGM301 การจัดการคุณภาพ  3(3-0-6) 
MGM302 การวางแผนและการบริหารโครงการ  3(3-0-6) 
MGM303 การบริหารการผลิต  3(3-0-6) 
MGM306 การจัดการเชิงกลยุทธ ์  3(3-0-6) 
MGM309 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM401 ธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
MGM403 วิธีวิจัยทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
MGM404 สัมมนาปัญหาการจัดการ  3(2-2-5) 
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
MMK101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
SMS104 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในส านักงาน  3(3-0-6) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                       เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MBC101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 
MEC302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  3(3-0-6) 
MGM203 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  3(3-0-6) 
MGM205 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส ์  3(3-0-6) 
MGM206 การประกอบการธุรกิจชุมชน  3(3-0-6) 
MGM207 การประกันภัย  3(3-0-6) 
MGM208 การจัดการคลังสนิค้า  3(3-0-6) 
MGM209 การควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6) 
MGM211 การจัดการสภาพแวดล้อมทางธรุกิจ  3(3-0-6) 
MGM304 การวางแผนและการควบคุมการผลิต  3(3-0-6) 
MGM305 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ  3(3-0-6) 
MGM307 การพัฒนาองค์การ  3(3-0-6) 
MGM310 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
MGM311 การจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วม  3(3-0-6) 
MGM312 การจัดการความขัดแย้ง  3(3-0-6) 
MGM313 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
MGM314 การจัดการธุรกิจครอบครัว  3(3-0-6) 
MGM315 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่  3(3-0-6) 
MGM316 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
MGM317 การจัดการธุรกิจไมซ์  3(3-0-6) 
MGM402 การจัดการต่างวฒันธรรม  3(3-0-6) 
MHR103 มนุษย์สัมพนัธ์ในองค์การ  3(3-0-6) 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ           ให้เลือกเรียน 7 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาใดวชิาหนึง่                            จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 2.2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM411 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการทั่วไป  1(45) 
MGM413 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการทั่วไป  6(640) 

 2.2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM412 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  1(45) 
MGM414 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  6(640) 

 2.2.2.3) กลุ่มวิชาการปฏิบตัิการโครงการวิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM407 การเตรียมปฏิบัติการโครงการวชิาชพีการจัดการทั่วไป  1(45) 
MGM410 ปฏิบัติการโครงการวชิาชีพการจัดการทั่วไป  6(640) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต*** 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่         ปริญญาตรี  4 ป ี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
Bachelor of Business Administration Program in Modern  Retail Business Management 
                                                                                                                         

จุดประสงค์เฉพาะ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสามารถน าความรู้มาใช้ในการประกอบอาชีพธุรกิจได้ 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ได้ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะการท างานเป็นทีม  มีทักษะที่ดีในการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 
4. เพื่อผลิตที่มีความสามารถในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557   
 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  139 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                 จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                       จ านวนไมน่้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                  จ านวนไมน่้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                          บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก                                           จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                     จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                    จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                         จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                            จ านวนไมน่้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                         จ านวนไมน่้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ                                                               บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC126 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 
MBA201 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
MBC103 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
MFB101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    3(3-0-6) 
MMK101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
MRM101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
MRM102 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
MRM201 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน 3(3-0-6) 
MRM209 ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล    3(3-0-6) 
MRM301 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MRM307 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5) 
MRM309 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
MRM310 นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
MRM408 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
SMS104 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
VLC205 ภาษาจีนพื้นฐานส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
VLE201 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
VLE202 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
VLE321 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก                                   เลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
MRM106 การบริหารงานขายในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
MRM202 การท างานเป็นทีมด้วยทัศนคติเชิงบวก 3(3-0-6) 
MRM203 การบริหารการจัดซื้อ 3(3-0-6) 
MRM204 การจัดการคุณภาพงานบริการ 3(3-0-6) 
MRM205 เทคนิคการขายและการบริการลูกค้า 3(3-0-6) 
MRM206 การค้าส่งและการค้าปลีก 3(3-0-6) 
MRM207 การบริหารและการวางแผนในธุรกิจอาหาร 3(3-0-6) 
MRM208 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 
MRM302 การบัญชีเพื่อการค้าปลีก 3(3-0-6) 
MRM303 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
MRM303 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
MRM304 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 
MRM305 การบริหารสินค้าส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
MRM306 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
MRM308 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
MRM311 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
MRM312 การวิจัยในธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5) 
MRM313 การผสานช่องทางการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
MRM401 การจัดการหน้าร้าน 3(2-2-5) 
MRM402 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 
MRM403 การให้บริการและการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า 3(3-0-6) 
MRM404 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการบริหารคน 3(3-0-6) 
MRM405 การสร้างแบรนด์ 3(3-0-6) 
MRM406 การจัดการกับปัญหาและการบริหารจัดการงานด้านการบริการ 3(2-2-5) 
MRM407 พฤติกรรมลูกค้าและการให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ 3(2-2-5) 
MRM409 กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5) 
MRM410 การออกแบบและการเลือกท าเลที่ตั้งร้านค้า 3(2-2-5) 
MRM411 การส่งเสริมการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
MRM412 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
MRM413 การบริหารต้นทุนร้านค้า 3(3-0-6) 
MRM414 การบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
MRM415 การสร้างความเชื่อมั่นในทีมงาน 3(3-0-6) 
MRM420 พฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5) 
SND201 หลักโภชนาการมนุษย์ 3(3-0-6) 
SHE203 การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร 3(2-2-5) 
SHE206 สุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยและควบคุม 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SHE302 การถนอมอาหาร 3(2-2-5) 
SHE308 การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 
SHE317 ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหาร 3(2-2-5) 
VLE322 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจค้าปลีกด้านอาหาร 3(3-0-6) 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MRM421 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1(45) 
MRM422 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6(640) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MRM423 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1(45) 

 2.2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการโครงงาน   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MRM424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6(640) 
MRM425 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1(45) 
MRM426 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6(640) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี     จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้                               

 
 ***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษาสามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า   90   หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน                ปริญญาตรี 4 ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management 
                                                                                                                           

จุดประสงคเ์ฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้วยการเน้นภาคปฏิบัติในกลุ่มวิชา

เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพเพื่อให้สามารถด าเนินงานในระดับปฏิบัติการได้ 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการวางแผนงาน วิเคราะห์ ปฏิบัติงานและประเมินผลรวมไปถึงการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้านการกระจายสินค้า  
3. เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักประมวลความคิดและวิเคราะห์ปัญหา รู้จักค้นคว้าวิธีแก้ปัญหาด้านการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน เพื่อเป็นพื้นฐานในแก้ไขปัญหาในการท างานตัดสินใจทางธุรกิจและการวิจัย ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ที่

ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 

และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก  ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  120 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 75 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไมน่้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 75 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC126 หลักการบัญช ี  3(2-2-5) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
MFB101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน    3(3-0-6) 
MLM103 การจัดการการผลิตและปฏบิัติการ  3(2-2-5) 
MLM104 องค์การและการจัดการซัพพลายเชน  3(3-0-6) 
MLM204 การจัดการขนส่งภายในประเทศ  3(3-0-6) 
MLM205 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
MLM207 การปฏิบัติการคลังสินคา้  3(2-2-5) 
MLM212 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับการจัดการโลจิสติกส์  3(2-2-5) 
MLM301 กฎหมายการค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MLM309 การจัดการคลังสนิค้าและกระจายสินคา้ขั้นสงู  3(2-2-5) 
MLM311 การจัดการสินค้าคงคลัง  3(2-2-5) 
MLM316 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและกระจายสินค้าระดับโลก  3(3-0-6) 
MLM414 การวิจัยธุรกิจส าหรับโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน  3(2-2-5) 
MMK101 หลักการตลาด     3(3-0-6) 
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในส านักงาน  3(3-0-6) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MLM211 การจัดการบรรจุภัณฑ์และการขนถ่าย  3(2-2-5) 
MLM213 การจัดซื้อสมัยใหม่  3(3-0-6) 
MLM214 การจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม ่  3(3-0-6) 
MLM307 การจัดการเพื่อการน าเข้าและสง่ออกส าหรับธุรกิจระดับโลก  3(2-2-5) 
MLM314 การจัดการต้นทนุโลจสิติกส์  3(2-2-5) 
MLM318 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ  3(2-2-5) 
MLM329 เทคโนโลยดีีจิทัลเพื่อโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  3(2-2-5) 
MLM341 การประกันภัยส าหรับธุรกิจโลจสิติกส ์  3(3-0-6) 
MLM343 การจัดการซัพพลายเชนสีเขียวเพื่อความยั่งยืน  3(3-0-6) 
MLM345 การจ าลองสถานการณ์และการตัดสินใจส าหรับซัพพลายเชน  3(2-2-5) 
MLM346 การจัดการธุรกิจการค้าชายแดน  3(3-0-6) 
MLM405 การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยทุธ์  3(3-0-6) 
MLM406 การจัดการความสัมพนัธ์ภายในซัพพลายเชน  3(3-0-6) 
MLM432 การจัดการความเสี่ยงและการหยุดชะงักของธุรกิจ  3(3-0-6) 
MLM433 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  3(3-0-6) 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไมน่้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง จ านวนไมน่้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MLM320 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  2(90) 
MLM420 สหกิจศึกษาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน  7(960) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MLM321 การเตรียมการฝึกประสบการณว์ิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2(90) 
MLM421 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน  7(960) 

 2.2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MLM327 หัวข้อพิเศษส าหรับโครงการพิเศษโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  2(90) 
MLM422 โครงการพิเศษโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  7(960) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
 และต้องไม่เปน็รายวชิาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวชิานี้ 
 

*** ข้อก าหนดเฉพาะ  ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ                                             ปริญญาตร ี4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
Bachelor of Business Administration Program in Business Administration 
                                                                                                                         

จุดประสงค์เฉพาะ 
   1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีแนวคิดในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทัง้ด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 
  2.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการปรับใชน้วัตกรรมด้านธุรกิจ 
  3.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณดา้นการบริหารธุรกิจ 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีวา่ด้วยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้   
จ านวนหน่วยกิตรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  124 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                         จ านวนไมน่้อยกว่า 88 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา                                            จ านวนไมน่้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                         บังคับเรียนจ านวน 66 หน่วยกิต 
 2.1.1.1) วิชาแกนธุรกิจ            บังคับเรียนจ านวน 33 หน่วยกิต 
 2.1.1.2) บังคับเฉพาะกลุ่มวิชา              บังคับเรียนจ านวน 33 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                         เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจ จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                       จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                           จ านวนไมน่้อยกว่า 88 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                        จ านวนไมน่้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                                          บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 
 2.1.1.1) วิชาแกนทางธุรกิจ บังคับเรียนจ านวน 33 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC126 หลักการบัญช ี  3(2-2-5) 
MBA101 การบริหารธุรกิจ  3(3-0-6) 
MBA102 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน  3(3-0-6) 
MBA201 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
MBA305 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับธุรกิจ  3(2-2-5) 
MBA404 การบริหารเชิงกลยุทธ ์  3(3-0-6) 
MBC103 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ  3(2-2-5) 
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
MMK101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
VLE106 ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น  3(3-0-6) 
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในส านักงาน  3(3-0-6) 
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 2.1.1.2) วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา               ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาเดียวจ านวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MHR202 พฤติกรรมองค์การ  3(3-0-6) 
MHR209 การวางแผน สรรหา และคัดเลอืกทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
MHR210 การบริหารงานฝึกอบรม  3(3-0-6) 
MHR307 การบริหารแรงงานสัมพันธ ์  3(3-0-6) 
MHR308 การบริหารค่าตอบแทน  3(3-0-6) 
MHR309 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์  3(2-2-5) 
MHR310 การบริหารความปลอดภัยและคณุภาพชีวิตในการท างาน  3(3-0-6) 
MHR314 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์และชุมชน  3(3-0-6) 
MHR315 การบริหารผลการปฏบิัติงานเชงิกลยุทธ์  3(3-0-6) 
MHR403 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนษุย์  3(2-2-5) 
MHR407 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์  3(2-2-5) 

 2) กลุ่มวิชาการตลาด    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MMK102 พฤติกรรมผู้บริโภค  3(3-0-6) 
MMK202 การบริหารช่องทางการจัดจ าหน่าย  3(3-0-6) 
MMK204 การบริหารการขาย  3(3-0-6) 
MMK213 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา  3(3-0-6) 
MMK214 การสื่อสารการตลาดดิจิทลัแบบบูรณาการ  3(3-0-6) 
MMK301 การบริหารการตลาด  3(3-0-6) 
MMK303 การตลาดระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
MMK322 การตลาดส าหรับนวตักรรม  3(3-0-6) 
MMK401 สัมมนาทางการตลาด  3(2-2-5) 
MMK410 กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด  3(3-0-6) 
MMK411 การวิจัยการตลาด  3(2-2-5) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงกลุ่มวิชาเดียว   

 2.1.2.1) กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
MHR102 ทฤษฎีองค์การ  3(3-0-6) 
MHR103 มนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ  3(3-0-6) 
MHR104 การสื่อสารในองค์การ  3(3-0-6) 
MHR105 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ  3(3-0-6) 
MHR106 จิตวิทยาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
MHR208 เทคนิคการให้ค าปรึกษาและแนะน า  3(3-0-6) 
MHR211 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
MHR212 ภาวะผูน้ าทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
MHR311 ทักษะการบริหารทรัพยากรมนษุย์  3(3-0-6) 
MHR312 กฎหมายระหว่างประเทศกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
MHR313 การเพิ่มผลิตภาพทรัพยากรมนษุย์  3(3-0-6) 
MHR404 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มคีวามหลากหลาย  3(3-0-6) 
MHR405 ประเด็นในปัจจุบนัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
MHR406 การจัดการองค์ความรู้และองคก์ารแห่งการเรียนรู้  3(3-0-6) 
หมายเหตุ : กรณีไม่เลือกเรียนกลุ่มฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกิจศึกษา ต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือก เพิ่ม 3 รายวิชา จ านวน 9 หน่วยกิต 
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 2.1.2.2) กลุ่มวิชาการตลาด เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงกลุ่มวิชาเดียว   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
MMK205 การบริหารค้าส่งและค้าปลีก  3(3-0-6) 
MMK206 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  3(3-0-6) 
MMK207 การบริหารลูกค้าสัมพนัธ ์  3(3-0-6) 
MMK208 การตลาดทางตรง  3(3-0-6) 
MMK304 การตลาดบริการ  3(3-0-6) 
MMK307 การตลาดภูมิภาคอาเซียน  3(3-0-6) 
MMK310 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
MMK315 การบริหารตราสินคา้และบรรจุภัณฑ์  3(3-0-6) 
MMK318 การตลาดชุมชน  3(3-0-6) 
MMK319 การตลาดส าหรับธุรกิจไมซ์  3(3-0-6) 
MMK320 การตลาดธุรกิจบนัเทิง  3(3-0-6) 
MMK321 การตลาดกิจกรรมและการประชาสัมพนัธ์  3(3-0-6) 
MMK404 กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ  3(3-0-6) 
MMK408 การตลาดโลจิสติกส์  3(3-0-6) 
หมายเหตุ : กรณีไม่เลือกเรียนกลุ่มฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกิจศึกษา ต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือก เพิ่ม 3 รายวิชา จ านวน 9 หน่วยกิต 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ/ สหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่ จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกติ   
 2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MBA301 การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ  1(45) 
MBA401 สหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ  6(640) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MBA302 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหารธุรกิจ  1(45) 
MBA402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ  6(640) 

 2.2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MBA303 การเตรียมปฏิบัติโครงงานวชิาชพีการบริหารธุรกิจ  1(45) 
MBA403 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพการบริหารธุรกิจ  6(640) 

*** ข้อก าหนดเฉพาะ : ในกรณีที่นักศึกษาไม่เลือกเรียนกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจกศึกษา ให้นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนกลุ่มวิชาเลือก 3 รายวิชา (กลุ่มวิชาเลือกของแต่ละแขนงวชิา)โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี  จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล                             ปริญญาตร ี4 ป ี
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2561) 
 Bachelor of Business Administration Program in Digital Business 
                                                                                                                        

จุดประสงค์เฉพาะ 
 เพื่อพัฒนาบณัฑิตเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ 

1. มีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเอง ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน 
2. มีความพร้อมเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานธุรกิจ หรือผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจได้ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส.สามารถเทียบโอนได้ 
3. ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม-ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
4. มีความสนใจประกอบธุรกิจดิจิทัล หรือท างานด้านดิจิทัลในหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ 
5. ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา  ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  135 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                         จ านวนไมน่้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                                       บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                           เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา                          จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                        จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    
การจัดการเรียนการสอน    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                        จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                           จ านวนไมน่้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                  จ านวนไมน่้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                                                        บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC126 หลักการบัญช ี  3(2-2-5) 
MBC103 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ  3(2-2-5) 
MDB101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
MDB102 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจดิจทิัล  3(2-2-5) 
MDB103 พฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัล  3(2-2-5) 
MDB104 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการเนื้อหาดิจิทัล  3(2-2-5) 
MDB105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจดิจิทัล  3(2-2-5) 
MDB201 หลักกฎหมายและจริยธรรมส าหรับธุรกิจดิจิทัล  3(3-0-6) 
MDB202 การจัดการฐานข้อมูลดิจทิัล  3(2-2-5) 
MDB203 มัลติมีเดียส าหรับธุรกิจดิจิทลั  3(2-2-5) 
MDB204 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MDB205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ  3(2-2-5) 
MDB206 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบเครือข่าย  3(2-2-5) 
MDB301 ความปลอดภัยของข้อมูลธุรกิจดิจิทัล  3(2-2-5) 
MDB302 การเขียนโปรแกรมส าหรับธุรกิจดิจิทัล  3(2-2-5) 
MDB303 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์  3(2-2-5) 
MDB304 การวิจัยและวิเคราะห์ธุรกิจดิจิทลั  4(2-4-6) 
MDB305 การจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจดิจิทัล  3(3-0-6) 
MDB404 การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการสร้างธุรกิจใหม่  4(2-4-6) 
MDB405 สัมมนาธุรกิจดิจทิัล  3(2-2-5) 
MDB406 การสร้างแบรนด์ดิจิทัล  3(2-2-5) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
MFB101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
MMK101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
SMS104 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในส านักงาน  3(3-0-6) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลอืก                                        เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 โดยใน 9 หน่วยกิตนี้ ให้นักศึกษาเลือกภาษาที่ 3                   จ านวนไมน่้อยกว่า                              3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MDB207 การสื่อสารด้วยภาพ  3(2-2-5) 
MDB208 ภาพเพื่อการโฆษณาบนสื่อออนไลน์  3(2-2-5) 
MDB209 การสร้างร้านค้าออนไลน ์  3(2-2-5) 
MDB210 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 
MDB306 หลักการออกแบบและพัฒนาเกม  3(2-2-5) 
MDB307 การพาณิชย์เคลื่อนที ่  3(2-2-5) 
MDB308 หลักการพัฒนาแอปพลิเคชั่น  3(2-2-5) 
MDB309 หัวข้อพิเศษด้านธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
MDB407 การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ในธุรกิจดิจิทัล  3(2-2-5) 
MDB408 การโฆษณาออนไลน ์  3(2-2-5) 
MDB409 การบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล  3(2-2-5) 
VLA105 ภาษาลาวเบื้องตน้ 1  3(2-2-5) 
VLC101 ภาษาจนีเบื้องต้น 1  3(2-2-5) 
VLJ101 ภาษาญีปุ่่นเบื้องตน้ 1  3(2-2-5) 
VLK101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน้ 1  3(2-2-5) 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่                               จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 2.2.1.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MDB310 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาธุรกิจดิจิทัล  1(45) 
MDB401 สหกิจศึกษาสาขาวชิาธุรกิจดิจิทลั  6(640) 

 2.2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MDB311 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล         1(45) 
MDB402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจดิจทิัล  6(640) 

 2.2.3.3) กลุ่มวิชาปฏิบตัิการโครงงานวิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MDB312 การเตรียมปฏิบัติโครงงานวชิาชพีสาขาวชิาธุรกิจดิจทิัล  1(45) 
MDB403 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล      6(640) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไมน่้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา  สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้  โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
สาขาวิชาการจัดการธรุกิจสมัยใหม ่(ตอ่เนื่อง)                  ปริญญาตรีต่อเนือ่ง 
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2565) 
Bachelor of Business Administration Program in Modern  
Business Management  (Continuing Program) 
                                                                                                                       
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถหลากหลาย และทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมเป็นผู้น าในการบริหารธุรกิจ  
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการประกอบธุรกิจพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ

ต่อชุมชนและสังคม 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบธุรกิจ และมีค่านิยมในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรม 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการ

บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เก่ียวข้อง  
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมน่้อยกว่า 79 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแตล่ะหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  79 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา                      ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนจ านวน 24 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ  4 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

ทั้งนี้ อาจได้รับการยกเว้นรายวชิาทีไ่ด้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือในระดับไมต่่ ากว่าอนุปริญญา  
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวชิาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MBM304 การบริหารและการจัดการสมัยใหม่  3(3-0-6) 
MBM305 การคิดเชิงออกแบบและการสรา้งธุรกิจใหม่  3(0-6-5) 
MBM306 การวางแผนทางการเงินและบรหิารความเสี่ยงทางธุรกิจ  3(0-6-5) 
MBM307 การจัดการห่วงโซ่คุณค่า  3(3-0-6) 
MBM404 วิจัยการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  3(0-6-5) 
MBM405 พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่  3(0-6-5) 
MBM406 การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ  3(0-6-5) 
MBM410 การบริหารงานบริการ  3(0-6-5) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลอืก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว   

 2.1.2.1) กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MBM309 หลักการจัดซื้อและการบริหารสนิค้าคงคลัง  3(3-0-6) 
MBM310 สารสนเทศทางการเงนิเพื่อการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
MBM311 การพัฒนาแผนธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการ  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MBM316 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม ่  3(3-0-6) 
MBM414 กลยุทธ์ธุรกิจสตาร์ทอัพ  3(3-0-6) 
MBM415 การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  3(3-0-6) 
MBM416 การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ  3(3-0-6) 
MBM417 สัมมนาการเป็นผูป้ระกอบการ  3(2-2-5) 
MFB319 การบริหารการเงินส่วนบุคคล  3(3-0-6) 
MFB405 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ  3(2-2-5) 
MMK318 การตลาดชุมชน  3(3-0-6) 

 2.1.2.1) กลุ่มวิชาการบริหารธรุกิจ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MBM308 การสร้างสรรค์และพฒันานวตักรรมทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
MBM312 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ  3(2-2-5) 
MBM313 การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  3(3-0-6) 
MBM315 การลงทุน  3(3-0-6) 
MBM317 การพยากรณ์ทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
MBM407 การจัดการธุรกิจดิจิทัล  3(3-0-6) 
MBM408 กลยุทธ์บริหารธุรกิจ  3(3-0-6) 
MBM409 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  3(3-0-6) 
MBM412 โครงงานการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  3(2-2-5) 
MBM413 นวัตกรรมสังคมและบริษัทสังคม  3(3-0-6) 
MMK410 กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด  3(3-0-6) 

หมายเหตุ : กรณีไม่เลือกเรียนกลุ่มฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกิจศึกษา ต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือก เพิ่ม 2 รายวิชา จ านวน 6 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา/ปฏิบตัิการโครงงาน 4 หน่วยกิต 

 คือ ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งจ านวนไมน่้อยกว่า 4 หน่วยกิต  
 2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MBM301 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  1(45) 
MBM401 สหกิจศึกษาการจัดการธุรกิจสมยัใหม่  3(320) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MBM302 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  1(45) 
MBM402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  3(320) 

 2.2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการโครงงาน   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MBM303 การเตรียมปฏิบัติโครงงานวชิาชพีการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  1(45) 
MBM403 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  3(320) 

*** ข้อก าหนดเฉพาะ : ในกรณีที่นักศึกษาไม่เลือกเรียนกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ให้นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนกลุ่มวิชาเลือกเพิ่ม 2 รายวิชา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561)                                   ปริญญาตร ี 4 ป ี
Bachelor of Accountancy Program 
                                                                                                                         

จุดประสงค์เฉพาะ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจรรยาบรรณ มีศีลธรรมอันดีงาม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และความช านาญในสาขาวิชาการบัญชี โดยมีพื้นฐานความรู้ทางด้านการบัญชี 

        3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมี
คุณภาพ 

 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็นผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชขีองธุรกิจด้านพาณิชย์ กรรม อุตสาหกรรม และการเกษตร
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ขององค์กรได้อย่างมีคุณภาพ 

 5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานบัญชี สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพ 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
 2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
โครงสร้างสาขาวิชา   
   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  136 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                       จ านวนไมน่้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                                         บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา                          จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                           จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                       จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                             จ านวนไมน่้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                        จ านวนไมน่้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ         บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC102 การบัญชชีั้นตน้ 1  3(2-2-5) 
MAC103 การบัญชชีั้นตน้ 2  3(2-2-5) 
MAC201 การบัญชชีั้นกลาง 1   3(3-0-6) 
MAC202 การบัญชชีั้นกลาง 2  3(3-0-6) 
MAC203 การบัญชีตน้ทุน 1  3(3-0-6) 
MAC204 การบัญชีตน้ทุน 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 การวิเคราะห์งบการเงินและการรายงานทางการเงิน  3(3-0-6) 
MAC306 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร  3(3-0-6) 



 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี | 267 

คู่มือนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC373 การวางระบบและการปฏิบตัิงานทางบัญชี  3(3-0-6) 
MAC401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(3-0-6) 
MBC103 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ   3(2-2-5) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
MEC302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  3(3-0-6) 
MFB101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
MGM101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ  3(3-0-6) 
MGM102 องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 
MGM306 การจัดการเชิงกลยุทธ ์  3(3-0-6) 
MLM307 การจัดการเพื่อการน าเข้าและสง่ออกส าหรับธุรกิจ  3(3-0-6) 
MMK101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
VLE201 การพัฒนาทักษะการฟงัและการพูดภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในส านักงาน  3(3-0-6) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก     เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชา ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต โดยจะต้องมีรายวิชาสัมมนา ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต ดังนี ้  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC321 การบัญชีเฉพาะกิจ   3(3-0-6) 
MAC322 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ   3(3-0-6) 
MAC331 การวางแผนก าไรและการควบคมุ  3(3-0-6) 
MAC332 การบริหารต้นทุน    3(3-0-6) 
MAC341 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
MAC351 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  3(3-0-6) 
MAC361 การวางแผนภาษีอากร  3(3-0-6) 
MAC372 สถิติเพื่อการวิจัยทางการบญัช ี  3(3-0-6) 
MAC421 สัมมนาการบัญชีการเงิน  3(3-0-6) 
MAC431 สัมมนาการบัญชบีริหาร  3(3-0-6) 
MAC441 สัมมนาการสอบบัญชี  3(3-0-6) 
MAC451 การจัดระบบฐานข้อมูลเพื่องานบัญชี  3(3-0-6) 
MAC452 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(3-0-6) 
MAC453 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(3-0-6) 
MAC461 สัมมนาการภาษีอากร  3(3-0-6) 
MAC471 การบัญชีระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
MAC472 การวิจัยทางการบัญช ี  3(3-0-6) 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่                         จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC487 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาการบัญช ี  1(45) 
MAC488 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการบัญช ี   6(960) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาปฏบิัติการโครงงาน   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MAC485 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบัญชี        1(45) 
MAC486 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบัญชี          6(640) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  90  หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต                       
สาขาวิชาการสื่อสารดจิิทัลและมัลติมเีดีย          ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
Bachelor of Communication Arts Program in Digital  Communication and Multimedia 
                                                                                                                         
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์เนื้อหาข่าวสารโดยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย
อย่างมืออาชีพ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้มีทักษะในการสร้างสรรค์สื่อภายใต้บริบทเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความหลากหลายและก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น า สามารถสร้างสรรค์ ประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้
นิเทศศาสตร์กับปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  เพื่อการพัฒนาสงัคมและท้องถิ่นให้มั่นคงยั่งยนื  
         4. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวชิานิเทศศาสตร์ให้มี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและทศันคติที่ดีต่อสังคมและท้องถิ่น   
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  121 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MCA101 หลักนิเทศศาสตร ์   3(3-0-6) 
MCA107 หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์สมัยใหม่  3(2-2-5) 
MCA108 การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดีย  3(2-2-5) 
MCA109 การถ่ายภาพดิจิทลั  3(2-2-5) 
MCA110 กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์  3(3-0-6) 
MCA113 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนเิทศศาสตร์  3(2-2-5) 
MCA207 การสร้างสรรค์และพฒันาบทวทิยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์  3(2-2-5) 
MCA208 การสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  3(2-2-5) 
MCA209 การตัดต่อภาพและเสียงรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  3(2-2-5) 
MCA210 การสร้างสรรค์เนื้อหาการเล่าเร่ืองและการถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
MCA213 การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณธรรรมนักนิเทศศาสตร์    3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MCA330 การเป็นผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์  3(2-2-5) 
MCA336 การถ่ายภาพสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
MCA337 นิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  3(2-2-5) 
MCA338 การวิจัยนิเทศศาสตร ์  3(2-2-5) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
 2.1.2.1) เลือกทั่วไป กลุ่มเลือกบังคับไมน่้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MCA339 การบริหารงานกองถ่ายและการก ากับการแสดง  3(2-2-5) 
MCA340 การออกแบบและผลิตฉากรายการโทรทัศน์  3(2-2-5) 
MCA449 การถ่ายภาพวีดีทัศน์ทางอากาศ  3(2-2-5) 
MCA450 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนิเทศศาสตร ์  3(2-2-5) 
MCA451 การสร้างสรรค์และผลิตละครโทรทัศน์  3(2-2-5) 
MCA452 การสร้างสรรค์และผลิตภาพยนตร์สั้น  3(2-2-5) 
MCA453 การบริการวิชาการแก่สังคม  3(2-2-5) 

 2.1.2.2) เลือกกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไมน่้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MCA454 การสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุโทรทัศนท์างสื่อตรีมมิ่ง  3(2-2-5) 
MCA455 การสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น  3(2-2-5) 
MCA456 การสร้างสรรค์และผลิตมิวสิกวีดีโอ  3(2-2-5) 
MCA457 การสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทางสื่อตรีมมิ่ง  3(2-2-5) 
MCA458 การผลิตรายการวทิยุกระจายเสยีงท้องถิ่น  3(2-2-5) 
MCA459 การผลิตรายการพอตแคสท ์  3(2-2-5) 
MCA460 การสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อออนไลน์ : บล็อก วล็อก และการรีวิว  3(2-2-5) 
MCA461 การสร้างสรรค์และการออกแบบคาแรคเตอร์สติกเกอร์ออนไลน์  3(2-2-5) 
MCA462 การสร้างสรรค์เนื้อหาและผลิตรายการยูทูป  3(2-2-5) 
MCA463 ธุรกิจอีเว้นท์ การจัดนิทรรศการและการประชุม  3(2-2-5) 
MCA464 การออกแบบสร้างสรรค์งานอีเว้นท์ การจัดนทิรรศการ และการประชุม     3(2-2-5) 
MCA465 การบริหารงานอีเว้นท์ การจัดนทิรรศการและการประชุม  3(2-2-5) 
MCA466 สื่อและการตลาดออนไลน ์  3(2-2-5) 
MCA467 การสร้างสรรค์และผลิตโฆษณาออนไลน์  3(2-2-5) 
MCA468 การรีวิวและการขายสนิค้าออนไลน์  3(2-2-5) 
MCA469 กลยุทธ์และการวางแผนประชาสัมพันธ์  3(2-2-5) 
MCA470 การเขียนเนื้อหาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  3(2-2-5) 
MCA471 โครงการเพื่อการมีส่วนร่วมกับสงัคม  3(2-2-5) 
MCA472 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สองมิต ิ  3(2-2-5) 
MCA473 ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  3(2-2-5) 
MCA474 การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก  3(2-2-5) 
MCA475 การถ่ายภาพบุคคลและการพิมพ์ภาพ  3(2-2-5) 
MCA476 การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
MCA477 การถ่ายภาพสร้างสรรค์งานโฆษณา  3(2-2-5) 
MCA478 โชเชียลมีเดียเพื่องานวารสารศาสตร์  3(2-2-5) 
MCA479 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวออนไลน์    3(2-2-5) 
MCA480 เทคนิคการข่าวเชิงสบืสวน  3(2-2-5) 
MCA481 การสื่อสารเพื่อการกู้ชีพและภาวะวิกฤต  3(2-2-5) 
MCA482 การสื่อสารเพื่อสาธารณสุข  3(2-2-5) 
MCA483 การรณรงค์เพื่อประโยชนส์าธารณะ  3(2-2-5) 
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 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ    
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 2.2.1) กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MCA403 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ 1(45) 
MCA405 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร ์ 6(640) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MCA402   การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์     2(90) 
MCA404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 5(450) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน 
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 2.00 ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว                          ปริญญาตรี  4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
Bachelor of Arts Program in Tourism Management  
                                                                                                                       
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. มีความสามารถในการเปน็นกัจัดการจุดหมายปลายทางสรา้งนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการอย่างสมดุลและยั่งยนื 
2. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิารณญาณ ปรับตัวและรับมือในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้  
3. เป็นผู้น าสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาและเพิ่มมลูค่าให้สนิค้าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

           2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
           3. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมน่้อยกว่า 130 หน่วยกิต โดยมีสดัส่วนหน่วยกิตแตล่ะหมวดวชิาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  130 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                      ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเฉพาะบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2.2.2) วิชาเฉพาะเลือก จ านวนไมน่้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
4) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MTR107 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  3(3-0-6) 
MTR108 กฎหมายและจริยธรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ  3(3-0-6) 
MTR109 จิตวิทยาบริการและพฤติกรรมการให้บริการ  3(3-0-6) 
MTR210 การจัดการตลาดเพื่อการท่องเทีย่วและบริการ  3(3-0-6) 
MTR301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
MTR306 การจัดการด าเนินงานบริการ  3(3-0-6) 
MTR311 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
MTR403 การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาต ิ  3(2-2-5) 

 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเฉพาะบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MTR202 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื  3(2-2-5) 
MTR206 ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
MTR211 มัคคุเทศก์และการน าเที่ยว  3(2-2-5) 



 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี | 273 

คู่มือนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MTR212 การจัดการธุรกิจการบินและการส ารองที่นั่ง  3(3-0-6) 
MTR307 หลักการวางแผนและจัดรายการน าเที่ยว  3(2-2-5) 
MTR315 การเงินและการบญัชีเพื่อการจดัการธุรกิจท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
MTR316 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ  3(2-2-5) 
VLE208 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ  3(3-0-6) 
VLE225 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 1  3(2-2-5) 
VLE226 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 2  3(2-2-5) 

  2.2.2) วิชาเฉพาะเลือก จ านวนไมน่้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
  1) ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อย 18 หน่วยกิต 

 1) กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการด้านการน าเที่ยว   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MTR104 การจัดการธุรกิจที่พักแรม  3(3-0-6) 
MTR213 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
MTR310 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
MTR317 การจัดการและด าเนินงานบาร์ เคร่ืองดื่ม และกาแฟ  3(3-0-6) 
MTR410 การจัดการนวัตกรรมทางการทอ่งเที่ยว  3(3-0-6) 
MTR411 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตทางการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
MTR412 การเป็นผู้ประกอบการและสรา้งธุรกิจใหม่ทางการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
MTR413 การจัดการโลจิสติกส์ทางการทอ่งเที่ยว  3(3-0-6) 

 2) กลุ่มวิชาการจัดการท่องเทีย่วร่วมสมัย   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MTR214 การท่องเที่ยวเฉพาะทาง  3(2-2-5) 
MTR215 การจัดการท่องเที่ยวส าหรับผู้สงูอายุ  3(2-2-5) 
MTR216 การจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า  3(2-2-5) 
MTR217 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  3(2-2-5) 
MTR218 การจัดการท่องเที่ยวแบบสะพายเป้  3(2-2-5) 
MTR308 การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
MTR318 การจัดการสถานที่ กิจกรรมพิเศษ และการจัดการธุรกิจไมซ์  3(2-2-5) 
MTR319 การจัดการงานเลีย้ง อาหารท้องถิ่น และอาหารนานาชาติ  3(2-2-5) 

 3) กลุ่มวิชาพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MTR219 ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
MTR312 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  3(2-2-5) 
MTR320 การจัดการทรัพยากรและมาตรฐานทางการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
MTR321 การจัดการท่องเที่ยวในเขตเมือง  3(2-2-5) 
MTR322 การจัดการท่องเที่ยวเชิงชาติพนัธุ์  3(2-2-5) 
MTR323 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
MTR414 การพัฒนาและส่งเสริมจุดหมายปลายทาง  3(2-2-5) 
MTR415 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 

 2) ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่งจ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาภาษาจีน   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLC103 ภาษาจนีเบื้องต้น  3(2-2-5) 
VLC201 สนทนาภาษาจนีระดบักลาง 1  3(2-2-5) 
VLC202 สนทนาภาษาจนีระดบักลาง 2  3(2-2-5) 
VLC301 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว 1  3(2-2-5) 
VLC302 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว 2  3(2-2-5) 
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 ข. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น  
รหัสวิชา รหัสวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLJ103 ภาษาญีปุ่่นเบื้องตน้  3(2-2-5) 
VLJ201 สนทนาภาษาญีปุ่่นระดับกลาง 1  3(2-2-5) 
VLJ202 สนทนาภาษาญีปุ่่นระดับกลาง 2  3(2-2-5) 
VLJ301 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการท่องเที่ยว 1  3(2-2-5) 
VLJ302 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการท่องเที่ยว 2  3(2-2-5) 

 ค. กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี   
รหัสวิชา รหัสวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLK103 ภาษาเกาหลีเบื้องตน้  3(2-2-5) 
VLK201 สนทนาภาษาเกาหลีระดบักลาง 1  3(2-2-5) 
VLK202 สนทนาภาษาเกาหลีระดบักลาง 2  3(2-2-5) 
VLK301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1  3(2-2-5) 
VLK302 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2  3(2-2-5) 

                  3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
   ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกวา่ 7 หน่วยกิต 

 3.1) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา รหัสวิชา น(ท-ป-ศ) 
MTR416 การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว  1(45) 
MTR405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว  6(2000) 

 3.2) กลุ่มสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา รหัสวิชา น(ท-ป-ศ) 
MTR416 การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว  1(45) 
MTR407 สหกิจศึกษาส าหรับการจัดการท่องเที่ยว  6(2000) 

 3.3) กลุ่มโครงงาน   
รหัสวิชา รหัสวิชา น(ท-ป-ศ) 
MTR416 การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว   1(45) 
MTR417 โครงงานพิเศษด้านการท่องเที่ยว  6(2000) 

4) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาทีเ่คยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า   45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต*** 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์            ปริญญาตรี  4 ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
Bachelor of Public Health Program in Public Health 
                                                                                                                       
จุดประสงค์เฉพาะ 
 1. มีความรูค้วามสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การ
ฟื้นฟูสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ ตลอดจนการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบเป็นองค์รวมเพื่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
วางแผน ประสานงาน สื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในฐานะผู้น าและผู้ตามได้เป็นอย่างดี 
 2. มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้า วิจัย ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

    3. มีการประยุกต์ความรู้ ทฤษฎี กรอบแนวคิดทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ท้องถิ่น และสังคมได้          
 4. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม 

 5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสาธารณสุข 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.0 หรืออยู่ในดุลพินิจของ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปรญิญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไมน่้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH101 หลักสาธารณสุข  3(2-2-5) 
PPH102 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
PPH103 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(2-2-5) 
PPH201 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  3(2-2-5) 
PPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  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) 
PPH323 วิทยาการระบาด  3(2-2-5) 
PPH324 การตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคเบื้องต้น  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SBT102 ชีววิทยาทั่วไป   3(3-0-6) 
SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-2) 
SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข  3(2-2-5) 
SCH102 เคมีทั่วไป   3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
SCH222 เคมีอินทรีย์  3(2-2-5) 
SCH252 ชีวเคมี  2(2-0-4) 
SMS103 หลักสถิติ  3(3-0-6) 
SPY108 ฟิสิกส์ในชีวติประจ าวัน  2(1-2-3) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาในแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่งเพียงแขนงวิชาเดียว                         จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 ก. แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้จ านวนไมน่้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH302 หลักการควบคุมโรค  3(2-2-5) 
PPH303 การบริหารงานสาธารณสุข  3(1-2-3) 
PPH304 ประชากรศาสตร์  3(3-0-6) 
PPH306 อนามัยชุมชน  3(2-2-5) 
PPH307 การวางแผนและประเมินโครงการสุขภาพในชุมชน  3(2-2-5) 
PPH308 อนามัยครอบครัว  3(3-0-6) 
PPH309 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  3(2-2-5) 
PPH310 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางสาธารณสุข  2(1-2-3) 
PPH311 จิตวิทยาทางสาธารณสุข  2(2-0-4) 
PPH313 สังคมศาสตร์ทางสาธารณสุข  2(2-0-4) 
PPH315 นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพ  3(2-2-5) 
PPH325 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางสาธารณสุข  3(2-2-5) 
PPH326 การดูแลสุขภาพที่บ้าน  2(1-2-3) 
PPH331 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข  3(2-2-5) 
PPH401 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  3(1-3-5) 
PPH402 โภชนศาสตร์ทางสาธารณสุข  3(2-2-5) 
PPH403 หลักประกันสุขภาพ  3(3-0-6) 
PPH404 การตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคทางสาธารณสุข  3(2-2-5) 
PPH405 การปฏิบัติการ การตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคทางสาธารณสุข  2(0-4-6) 
PPH406 การดูแลสุขภาพจิตชุมชน  2(1-2-3) 
PPH407 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข  3(2-2-5) 
PPH408 การพัฒนาอนามัยชุมชน  2(1-2-3) 
PPH409 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ  2(1-2-3) 
PPH410 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน  3(0-4-6) 
PPH411 เทคนิคการมีส่วนร่วมและการท างานในชุมชน  3(2-2-5) 
PPH412 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
PPH413 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  3(3-0-6) 
PPH423 การสัมมนาทางสาธารณสุข  1(0-4-6) 

 ข. แขนงวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้จ านวนไมน่้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH203 การส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ  3(2-2-5) 
PPH306 อนามัยชุมชน  3(2-2-5) 
PPH317 พฤติกรรมศาสตร์ทางสาธารณสุข  3(1-2-3) 
PPH318 การใช้สมุนไพรเพื่อการชะลอวัยในผู้สูงอายุ  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH319 การวางแผนและประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  2(1-3-5) 
PPH320 การวิจัยทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  3(0-4-6) 
PPH327 การช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้น  3(2-2-5) 
PPH328 จิตวิทยาและการสื่อสารทางบวกกับผู้สูงอายุ   3(2-2-5) 
PPH329 การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม  3(2-2-5) 
PPH330 การก าหนดอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ  3(2-2-5) 
PPH414 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ  3(2-2-5) 
PPH415 หลักการใช้ยาในผูสู้งอายุ  3(1-2-3) 
PPH416 สุขศึกษาและการสง่เสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลและชมุชน  3(2-2-5) 
PPH423 การสัมมนาทางสาธารณสุข  1(0-4-6) 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไมน่้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่งจ านวนไมน่้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

 2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH417 การพัฒนาทักษะทางสหกิจศึกษาสาธารณสุขศาสตร ์  1(45) 
PPH418 สหกิจศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 1  3(270) 
PPH419 สหกิจศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 2  6(640) 

  2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH420 การเตรียมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์  1(90) 
PPH421 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 1  4(360) 
PPH422 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 2  5(540) 

 2.2.3 กลุ่มวิชาสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม ่   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH424 การเตรียมการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่  3(90) 
UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่  7(640) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี | 279 

คู่มือนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล           ปริญญาตรี  4 ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Public Health Program in Hospital Management  
                                                                                                                       
จุดประสงค์เฉพาะ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มุ่งหวังให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีทักษะการปฏิบัติงานทางด้านบริหารเวชระเบียน การเงิน พัสดุ เวชภัณฑ์ และการจัดการคุณภาพองค์กร 
 3. มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ สามารถใช้เหตุผลและวิจารณญาณในการท างานตลอดจนการแก้ไขปัญหา 
 4. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ มีทักษะการสื่อสารและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

 5. สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการสถานพยาบาลตลอดจนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและองค์กรได้ 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
  1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ อย่างน้อยจ านวน 12 หน่วยกิต หากเป็นนักศึกษาต่างชาติ
ต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาไทย 
 2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขหรือเทียบเท่า  
 3. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                        จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                 จ านวนไมน่้อยกว่า  99 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกวา่ 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                            จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    
การจัดการเรียนการสอน   
รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                          จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                           จ านวนไมน่้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                                จ านวนไมน่้อยกว่า 92 หน่วยกิต 

 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                                                    บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHH101 ระบบสุขภาพและการจัดการ  2(1-2-3) 
PHH102 อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ    2(1-2-3) 
PHH201 กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล  3(3-0-6) 
PHH202 การให้รหัสโรคและหัตถการ   2(1-2-3) 
PHH203 หลักการบริหารสถานพยาบาล  3(3-0-6) 
PHH204 ศัพท์ทางการแพทย์    2(1-2-3) 
PHH205 การจัดการระบบสารสนเทศและข้อมูลสุขภาพ      3(2-2-5) 
PHH206 ระบบบริหารเวชระเบียน  3(2-2-5) 
PHH207 การจัดการสถานพยาบาล    3(2-2-5) 
PHH301 การจัดการแผนงานและโครงการสุขภาพ   3(2-2-5) 
PHH302 การจัดการบริการสุขภาพ   3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHH303 การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถานพยาบาล  3(2-2-5) 
PHH304 การเงิน การคลังและพัสดุในสถานพยาบาล    3(2-2-5) 
PHH305 ระบบคุณภาพในสถานพยาบาล  3(2-2-5) 
PHH306 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล  2(1-2-3) 
PHH307 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานพยาบาล  3(2-2-5) 
PHH401 การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล   1(0-2-1) 
PHH402 การวิจัยด้านการจัดการสถานพยาบาล   3(2-2-5) 
PHH403 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  3(3-0-6) 
PPH101 หลักสาธารณสุข  3(2-2-5) 
PPH203 การส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ  3(3-0-6) 
PPH309 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  3(2-2-5) 
PPH322 วิทยาการระบาด  3(2-2-5) 
PPH323 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย  3(2-2-5) 
PPH402 โภชนศาสตร์ทางสาธารณสุข  3(2-2-5) 
SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข  3(2-2-5)  
SCH258 ชีวเคมี  2(2-0-4) 
SMS116 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา   3(2-2-5) 
SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์  3(2-2-5) 
SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข   3(2-2-5) 
SPY108 ฟิสิกส์ในชีวติประจ าวัน   2(1-2-3) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก                                                 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHH501 การจัดการความขัดแย้งในสถานพยาบาล  2(1-2-3) 
PHH502 หลักการตลาดสถานพยาบาล  2(1-2-3) 
PHH503 การประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล   2(1-2-3) 
PHH504 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล   2(1-2-3) 
PHH505 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหารในสถานพยาบาล   2(1-2-3) 
PHH506 การพัฒนาภาวะผู้น าในการจัดการสถานพยาบาล   2(1-2-3) 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งจ านวนไม่น้อยกวา่                               7 หน่วยกิต 

 2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHH404 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล     1(45) 
PHH406 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการสถานพยาบาล  6(640) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHH405 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล   2(90) 
PHH407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล   5(540) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษาสามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า   90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้  
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม           ปริญญาตรี  4 ปี 
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Science Program in Environmental Health 
                                                                                                                         
จุดประสงค์เฉพาะ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวางแผน ประสานงาน สื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และท างานร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพในฐานะผู้น าและผู้ตามได้เป็นอย่างดี 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 หรืออยู่ในดุลพินิจ
ของกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และต้องไม่เป็นบุคคลที่เป็นโรคตาบอดสี 
โครงสร้างสาขาวิชา 
  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                    จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                           จ านวนไมน่้อยกว่า 112 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 105 หน่วยกิต 

 2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
     2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 

 2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา จ านวนไม่น้อยกวา่ 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                         จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                      จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                          จ านวนไมน่้อยกว่า 112 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                       จ านวนไมน่้อยกว่า 105 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                                                         บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
SBT102 ชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
SBT103 ปฏิบัติการชวีวิทยาทั่วไป  1(0-3-2) 
SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสขุ  3(2-2-5) 
SCH102 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
SCH222 เคมีอินทรีย์  3(3-0-6) 
SCH252 ชีวเคมี  3(3-0-6) 
SMS105 หลักการคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
SMS203 ความน่าจะเปน็และสถิติเบื้องตน้  3(3-0-6) 
SPH101 หลักสาธารณสุข  3(3-0-6) 
SPH103 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
SPH203 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย  3(2-2-5) 
SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข  3(2-2-5) 
SPH208 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6) 
SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  3(3-0-6) 
SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์  3(3-0-6) 
SPH302 การบริหารงานสาธารณสุข  3(3-0-6) 
SPH307 วิทยาการระบาด  3(3-0-6) 
SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข  3(3-0-6) 
SPY102 ฟิสิกส์ทั่วไป  3(3-0-6) 
SPY103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  1(0-3-2) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                             เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PEH201 การสื่อสารและการมสี่วนร่วมของประชาชน  3(3-0-6) 
PEH202 หลักการพิษวิทยาสิง่แวดล้อม  2(2-0-4) 
PEH301 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข  3(3-0-6) 
PEH302 การจัดการน้ าสะอาด  2(2-0-4) 
PEH303 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  3(3-0-6) 
PEH304 ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม  3(0-3-6) 
PEH305 การจัดการของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อ  3(3-0-6) 
PEH306 การควบคุมสัตว์น าโรคและสัตวฟ์ันแทะ  2(2-0-4) 
PEH307 การสุขาภิบาลอาคารสถานที่และสถานประกอบการ  3(3-0-6) 
PEH308 เทคโนโลยีการจัดการน้ าเสีย   3(3-0-6) 
PEH309 การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้มและการประเมินความเสีย่งดา้นสุขภาพ  3(3-0-6) 
PEH310 สัมมนาทางอนามัยสิง่แวดล้อม  1(0-2-1) 
PEH311 มลพิษทางอากาศที่มผีลต่อสุขภาพ  3(3-0-6) 
PEH312 การวางแผนและการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
PEH401 การวิจัยทางสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
PEH402 การจัดการเหตุร าคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  2(2-0-4) 
PEH403 การควบคุมและดูแลระบบบ าบดัน้ าเสีย  3(3-0-6) 
PEH404 หลักการสุขาภิบาลอาหาร  3(3-0-6) 
PEH405 เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  3(2-1-4) 
PEH406 การควบคุมมลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือน และรังสี  1(1-0-2) 
PEH407 การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัต ิ  2(2-0-4) 
PEH408 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ  3(3-0-6) 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่ จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกติ   

 2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PEH409 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม  1(45) 
PEH410 สหกิจศึกษาสาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม  6(640) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PEH411 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  2(90) 
PEH412 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาอนามัยสิง่แวดล้อม  5(450) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                   จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปรญิญา
ได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต*** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม              ปริญญาตรี  4 ปี 
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Science Program in Health and Aesthetic 
                                                                                                                       
จุดประสงค์เฉพาะ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. รอบรู้ในศาสตร์และศิลป์ทางด้านสุขภาพและความงาม 
2. มีทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  
3. สามารถบูรณาการศาสตร์ความรูก้ับระบบบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
5. มีทักษะในการวางแผนงาน วิเคราะห์ ปฏิบัติงานและประเมินผลรวมไปถึงการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
6. มีความเป็นผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายละจิตใจ 
3. มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                    จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                           จ านวนไมน่้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 89 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต 
     2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา จ านวนไม่น้อยกวา่ 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                         จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                      จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                          จ านวนไมน่้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                       จ านวนไมน่้อยกว่า 89 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                                                         บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
PHA101 สุขวิทยาประจ าวนั  2(2-0-4) 
PHA102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์  3(2-2-5) 
PHA103 การตรวจและประเมินสุขภาพเบื้องต้น  3(2-2-5) 
PHA104 การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพและความงาม  2(1-2-3) 
PHA105 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม  3(2-2-5) 
PHA106 โภชนาการเพื่อสุขภาพและความงาม  3(3-0-6) 
PHA107 เภสัชเวทส าหรับสุขภาพและความงาม  3(2-2-5) 
PHA108 การนวดไทยเพื่อสุขภาพ  4(2-4-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
PHA109 ปฏิบัติการนวดไทยเพื่อสุขภาพ   4(0-8-4) 
PHA110 พื้นฐานการตั้งต ารับเพื่อความงาม  3(2-2-5) 
PHA111 เครื่องมือด้านสุขภาพและความงาม  3(2-2-5) 
PHA112 ผู้ด าเนนิการสปาเพื่อสุขภาพ  3(2-2-5) 
PHA113 จริยธรรมและกฎหมายทางดา้นสุขภาพและความงาม  2(1-2-3) 
PHA114 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางธรรมชาติ  3(2-2-5) 
PHA115 การสื่อสารและประชาสัมพนัธ์ดา้นสุขภาพและความงาม  2(1-2-3) 
PHA116 สัมมนาทางสุขภาพและความงาม  1(0-2-1) 
PHA117 วิจัยด้านสุขภาพและความงาม  3(3-0-6) 
SBT102 ชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
SCH222 เคมีอินทรีย์  3(3-0-6) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                             เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
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 การนวดฝา่เท้าเพื่อสุขภาพ  3(1-4-4) 
PHA205 การดูแลสุขภาพและความงามหลังคลอด  3(1-4-4) 
PHA206 การจัดการอาหารและควบคุมน้ าหนัก  3(2-2-5) 
PHA207 การแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพและความงาม  3(3-0-6) 
PHA208 การนวดน้ ามันหอมระเหย  2(1-2-3) 
PHA209 วารีบ าบัด  2(1-2-3) 
PHA210 การพัฒนาบุคลิกภาพ  2(2-0-4) 
PHA211 เครื่องส าอางและการแต่งสี  3(2-2-5) 
PHA212 การนวดนักกีฬา  3(2-2-5) 
PHA213 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทมี  3(2-2-5) 
PHA214 การนวดระบายน้ าเหลือง  3(2-2-5) 
PHA215 การนวดสวีดชิ  3(2-2-5) 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่ จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกติ   

 2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHA301 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาสุขภาพและความงาม  1(45) 
PHA302 สหกิจศึกษาสาขาวชิาสุขภาพและความงาม  6(640) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHA303 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสุขภาพและความงาม  2(90) 
PHA304 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขภาพและความงาม  5(540) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                   จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า    45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต *** 
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
(Collage of Innovative Management (CIM)) 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธรุกิจการบิน (หลักสตูรนานาชาติ)              ปริญญาตร ี4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
Bachelor of Business Administration Program in Aviation Business Management 
(International Program) 
                                                                                                                   
จุดประสงค์เฉพาะ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะที่สามารถน าไปประกอบอาชีพในธุรกิจการบินและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อสร้างบุคลากรในธุรกิจสายการบริการให้มีจิตส านึกในงานบริการตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1. ตามเกณฑ์มาตรฐานคือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 3. ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 4 .มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมินของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  127 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                              จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                  จ านวนไมน่้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน                                            6 ไม่นับหน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาเนื้อหา                                               จ านวนไมน่้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                       จ านวนไมน่้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
 2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก                                         จ านวนไมน่้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    จ านวนไมน่้อยกว่า 13 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                     จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                  จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                      จ านวนไมน่้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน                                                  จ านวนไมน่้อยกว่า 9 ไม่นับหน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ICM101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรมบริการ  3(2-2-5) 
ICM102 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ  3(2-2-5) 
ICM104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  3(2-2-5) 

 2.2) กลุ่มวิชาเนื้อหา                                         จ านวนไมน่้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                            บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IAM107 กฎหมายและข้อก าหนดเก่ียวกับการบิน  3(3-0-6) 
IAM115 ทัศนคติ ความถนัดและจิตวทิยาการบริการในธุรกิจการบนิ  3(3-0-6) 
IAM116 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
IAM117 ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การส าหรับธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
IAM220 การตลาดส าหรับธุรกิจการบนิ  3(3-0-6) 
IAM221 การเตรียมตัวสอบโทอิค  3(2-2-5) 
IAM318 การจัดการการบริการการจราจรทางอากาศ  3(2-2-5) 
IAM319 การจัดการการบริการบนเครื่องบิน  3(2-2-5) 
IAM320 การจัดการการบริการภาคพื้น  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IAM321 การจัดการการบริการโภชนาการ  3(2-2-5) 
IAM322 การจัดการการบริการพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ  3(2-2-5) 
IAM323 การปฏิบัติการและการจัดการสนามบนิ  3(2-2-5) 
IAM417 เศรษฐศาสตร์และการจัดการงบประมาณส าหรับธุรกิจการบนิ  3(3-0-6) 
IAM418 การจัดการเชิงกลยุทธส์ าหรับธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
IAM419 การวิจัยส าหรับธุรกิจการบนิ   3(2-2-5) 
IAM420 กรณีศึกษาปัญหาพิเศษในธุรกิจการบิน  3(2-2-5) 
ICM103 นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการ  3(2-2-5) 
VLE251 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 1  3(2-2-5) 
VLE252 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 2  3(2-2-5) 
VLE253 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 3  3(2-2-5) 

 2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก                                เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 1) ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม่น้อยกวา่  9  หน่วยกิต โดยห้ามนักศึกษาเลือก 

ลงทะเบียนในรายวิชาในกลุ่มภาษาที่ตนเองถือสัญชาติ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLA111 ภาษาอารบิกเพื่อการบนิ 1  3(2-2-5) 
VLA112 ภาษาอารบิกเพื่อการบนิ 2  3(2-2-5) 
VLA211 ภาษาอารบิกเพื่อการบนิ 3  3(2-2-5) 
VLC111 ภาษาจนีเพื่อการบิน 1  3(2-2-5) 
VLC112 ภาษาจนีเพื่อการบิน 2  3(2-2-5) 
VLC211 ภาษาจนีเพื่อการบิน 3  3(2-2-5) 
VLJ111 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการบนิ 1  3(2-2-5) 
VLJ112 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการบิน 2   3(2-2-5) 
VLJ211 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการบนิ 3  3(2-2-5) 
VLK111 ภาษาเกาหลีเพื่อการบิน 1  3(2-2-5) 
VLK112 ภาษาเกาหลีเพื่อการบิน 2  3(2-2-5) 
VLK211 ภาษาเกาหลีเพื่อการบิน 3  3(2-2-5) 
VLT111 ภาษาไทยเพื่อการบิน 1  3(2-2-5) 
VLT112 ภาษาไทยเพื่อการบิน 2  3(2-2-5) 
VLT211 ภาษาไทยเพื่อการบิน 3  3(2-2-5) 

 2) ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไป โดยเลือกจากกลุ่มวชิาใดกลุ่มวิชาหนึ่งหรือทั้งสองกลุม่วิชา  
   รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 

 

 2.1) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ (Business Management)  
 2.2) กลุ่มวิชาการบนิ (Aviation)  

 กลุ่มวิชาการการจัดการธุรกิจ (Business Management)  
 กลุ่มวิชาการบิน (Aviation)  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IAM201 นิรภัยการบิน  3(3-0-6) 
IAM203 จุดสมดุลการกระจายน้ าหนักบรรทุก  3(3-0-6) 
IAM309 การจัดการสายการบิน  3(3-0-6) 
IAM324 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส านักงานธุรกิจการบิน  3(2-2-5) 
IAM325 เวชศาสตร์การบนิ  3(3-0-6) 
IAM326 การจัดการการบริการลานจอด  3(2-2-5) 
IAM327 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
IAM328 การปฏิบัติการและการจัดการบตัรโดยสาร  3(2-2-5) 
IAM329 ภูมิศาสตร์โลกและค าศัพท์ดา้นการบิน  3(3-0-6) 
IAM424 การจัดการความเสี่ยงส าหรับธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
IAM425 การเงินส าหรับธุรกิจการบนิ  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IAM426 การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ส าหรับธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
IAM427 การจัดการแรงงานสัมพันธส์ าหรับธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
IAM428 ธุรกิจการบินระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
IAM429 การพัฒนารายได้เชิงพาณิชยส์ าหรับธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
IAM430 การจัดการทุนมนษุย์ส าหรับธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

 2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไมน่้อยกว่า 13 หน่วยกิต 
 2.3.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IAM421 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการธุรกิจการบิน  1(45) 
IAM422 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการธุรกิจการบิน 1  6(640) 
IAM423 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการธุรกิจการบิน 2  6(640) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี | 291 

คู่มือนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า  
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2562)                     ปริญญาตรี 4 ป ี
Bachelor of Business Administration Program in Innovative Trading  Management 
                                                                                                                         
จุดประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม และสามารถน าความรู้และประสบการณ์การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและมีความสามารถด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและสามารถท างานเป็นทีมได้ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์วิจัย เพื่อการวางแผน 
การจัดการ และการพัฒนาได้อย่างมีระบบ 
     4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
3. มีทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมการบริการ และมีพื้นฐานจิตใจที่รักการเป็นผู้ให้บริการตามเกณฑ์การประเมินของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

           4. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ์การประเมินของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
โครงสร้างสาขาวิชา 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  128 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
 2.1.3) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาปฏบิัติการและกลุม่วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชพี จ านวนไมน่้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มกลุ่มวิชาปฏิบัติการ จ านวนไมน่้อยกว่า 29 หน่วยกิต 
 2.2.2) กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือวิชาสหกิจศึกษา จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไมน่้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ICM101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรมบริการ ไม่นับหน่วยกิต  3(2-2-5) 

 2.1.2) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ICM102 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ  3(2-2-5) 
ICM103 นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการ  3(2-2-5) 
ITM101 การตลาดและการขายเพื่อมาตรฐานการบริการ  3(2-2-5) 
ITM102 กฎหมายธุรกิจเพื่อนวัตกรรมการค้า  2(2-0-4) 
ITM103 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนวัตกรรมการค้า  2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ITM104 การจัดการนวัตกรรมการค้า  3(3-0-6) 
ITM201 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล  3(3-0-6) 
ITM202 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อนวัตกรรมการค้า   2(2-0-4) 
ITM203 บัญชีและการเงินเพื่อนวัตกรรมการค้า  3(2-2-5) 
ITM301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถติิประยุกต์ทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
ITM302 เศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมการค้า  3(3-0-6) 
ITM303 การจัดการการปฏิบัติการทางธรุกิจ  3(3-0-6) 
ITM401 นวัตกรรมทางธุรกิจ 1   2(1-2-3) 
ITM402 นวัตกรรมทางธุรกิจ 2   2(1-2-3) 
VLE256 ภาษาอังกฤษเพื่อนวัตกรรมการค้า 1  2(1-2-3) 
VLE257 ภาษาอังกฤษเพื่อนวัตกรรมการค้า 2  2(1-2-3) 

 2.1.3) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 1) ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLC116 ภาษาจนีส าหรับนวัตกรรมการค้า 1  2(1-2-3) 
VLC117 ภาษาจนีส าหรับนวัตกรรมการค้า 2  2(1-2-3) 
VLC216 ภาษาจนีส าหรับนวัตกรรมการค้า 3  2(1-2-3) 
VLJ116 ภาษาญีปุ่่นส าหรับนวัตกรรมการค้า 1  2(1-2-3) 
VLJ117 ภาษาญีปุ่่นส าหรับนวัตกรรมการค้า 2  2(1-2-3) 
VLJ216 ภาษาญีปุ่่นส าหรับนวัตกรรมการค้า 3  2(1-2-3) 

 2) ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM109 อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
IHM207 การบริการบาร์และเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 
ITM110 กฎหมายแรงงานและการประกนัสังคม  3(3-0-6) 
ITM111 การใชภาษาไทยในการเขียนเชิงธุรกิจ  3(3-0-6) 
ITM112 การจัดการสินค้าและบริการ    3(2-2-5) 
ITM113 การขายเชิงกลยุทธ ์  3(3-0-6) 
ITM114 การจัดการประสบการณ์ลูกค้า   3(3-0-6) 
ITM115 ความรู้พื้นฐานดา้นสุขภาพและความงาม   3(3-0-6) 
ITM210 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ   3(3-0-6) 
ITM211 การวิจัยและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค   3(2-2-5) 
ITM212 กลยุทธ์การตลาดดิจิทลั   3(3-0-6) 
ITM213 การสร้างเครือข่ายพันธมิตร   3(3-0-6) 
ITM214 การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน   3(3-0-6) 
ITM215 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
ITM310 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองคก์รสมัยใหม่   3(2-2-5) 
ITM311 ปัญญาประดิษฐ์เพื่อธุรกิจการค้า  3(3-0-6) 
ITM312 ธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6) 
ITM313 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  3(3-0-6) 
ITM314 การจัดการคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  3(3-0-6) 
ITM315 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการสร้างแรงจูงใจทางการขาย  3(3-0-6) 
ITM410 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
ITM411 การจัดการแฟรนไชส์และคู่คา้ทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
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 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไมน่้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ITM121 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้นการจดัการนวัตกรรมการค้า 1   4(455) 
ITM122 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้นการจดัการนวัตกรรมการค้า 2   4(455) 
ITM221 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้นการจดัการนวัตกรรมการค้า 3   4(455) 
ITM222 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้นการจดัการนวัตกรรมการค้า 4   4(455) 
ITM321 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้นการจดัการนวัตกรรมการค้า 5   4(455) 
ITM322 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้นการจดัการนวัตกรรมการค้า 6   4(455) 
ITM421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้นการจดัการนวัตกรรมการค้า 7   5(520) 

 2.2.2 ) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ITM422 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการนวัตกรรมการค้า  1(45) 
ITM423 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า  6(640) 
UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่  7(640) 

3.หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
***ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ

อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต *** 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม           ปริญญาตรี 4 ป ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   
Bachelor of Arts Program in Hospitality and Hotel Management  
                                                                                                                   
จุดประสงคเ์ฉพาะ 
เน้นการผลิตบัณฑติให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. มีความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพในศาสตร์ทางด้านการบริการและการโรงแรมมีความสามารถในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และ
บริหารจัดการในธุรกิจบริการและการโรงแรมในระดับมาตรฐาน สมรรถนะทางวิชาชีพของไทยและภูมิภาคอื่นของโลก 

2. มีบุคลิกภาพดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ตามเกณฑ์มาตรฐานคือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการ
เรียน หรือ 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม โดยวิธีเทียบโอนการเรียน 
3. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตร ีพ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก) 
4. ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  127 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน  6 ไม่นับหน่วยกติ 
 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  บังคับเรียนจ านวน 24 หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
 2.3.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนจ านวน 30 หน่วยกิต 
 2.3.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน่้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเสริมพ้ืนฐาน  6  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ICM101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ  3(2-2-5) 

  ICM102 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ  3(2-2-5) 
 2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ บังคับเรียนจ านวน 24 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ICM103 นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการ  3(2-2-5) 
IHM112 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
IHM113 จิตวิทยาการบริการส าหรับบุคลากรวิชาชีพการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
IHM114 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
IHM115 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
IHM222 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM224 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
IHM228 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 

 2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
 2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ   บังคับเรียนจ านวน 30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM108 การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน  3(2-2-5) 
IHM206 การด าเนินงานและการจัดการครัว   3(2-2-5) 
IHM226 การตลาดและการขายส าหรับธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
IHM303 การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า  3(2-2-5) 
IHM304 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
IHM305 การส ารวจและวิจัยส าหรับการบริการและการโรงแรม  3(2-2-5) 
IHM321 การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(2-2-5) 
IHM322 การด าเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 
IHM326 การด าเนินงานภัตตาคารและบริการจัดเลี้ยง  3(2-2-5) 
IHM329 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(2-2-5) 

 2.3.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ    15 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกวา่  15 หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM202 ความรู้พื้นฐานและมาตรฐานการจัดการโฮมสเตย์และรีสอร์ท   3(3-0-6) 
IHM207 การบรหิารบาร์และเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 
IHM223 ศิลปะการชงกาแฟ    3(2-2-5) 
IHM227 ศิลปะการจัดดอกไม้และการตกแต่งร่วมสมัย    3(2-2-5) 
IHM231 การแกะสลักผักและผลไม้ในงานโรงแรม  3(2-2-5) 
IHM325 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม  3(3-0-6) 
IHM327 การส่งเสริมการขายในงานส่วนหน้า  3(3-0-6) 
IHM331 ขนมหวานและขนมอบนานาชาติ  3(2-2-5) 
IHM333 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน    3(3-0-6) 
IHM334 การวางแผนและการจัดการธุรกิจน าเที่ยว  3(3-0-6) 
IHM335 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับธุรกิจบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
IHM336 การจัดการอาหารไทยและอาหารนานาชาติในโรงแรม  3(2-2-5) 
IHM337 การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ  3(2-2-5) 
IHM338 การออกแบบและตกแต่งอาหาร  3(2-2-5) 
IHM339 การประกอบอาหารแนวใหม่         3(2-2-5) 
IHM403 การจัดการสปา          3(3-0-6) 
IHM410 การจัดการไมซ์          3(3-0-6) 

 ข. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่ออาชีพ 15 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ บังคับเรียน 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE261 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  2(1-2-3) 
VLE262 ภาษาอังกฤษส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการบริการและการโรงแรม      2(1-2-3) 
VLE263 ภาษาอังกฤษส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  2(1-2-3) 

 2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLA116 ภาษาเวียดนามส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
VLA117 ภาษาเวียดนามส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
VLA216 ภาษาเวียดนามส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
VLC121 ภาษาจีนส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม               3(3-0-6) 
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ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) ชื่อวิชา 
VLC122 ภาษาจนีส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
VLC221 ภาษาจีนส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
VLJ121 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
VLJ122 ภาษาญีปุ่่นส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการบริการและการโรงแรม       3(3-0-6)  
VLK221 ภาษาเกาหลีส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
VLT261 ภาษาไทยส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
VLT262 ภาษาไทยส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
VLT263 ภาษาไทยส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 

 2.4) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จ านวนไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต  

 2.4.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM415 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการการบริการและการโรงแรม  1(45) 
IHM416 สหกิจศึกษาการจัดการการบริการและการโรงแรม  6(640) 

 2.4.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
IHM417 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการบริการและการโรงแรม  2(90) 
IHM418 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการบริการและการโรงแรม  5(540) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต *** 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี

ปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2559 
เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

---------------------------------------------------------- 
หลักสูตร 

1. จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต 
2.  โครงสร้างหลักสูตร  

2.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร         9 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ศ) 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE112  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมโลก    3(2-2-5) 
   English for Global Communication 
 VGE113  ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต   3(2-2-5) 
   English for Life-long Learning Skills Development 
  

2.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     12 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ศ) 
  VGE101  ตามรอยพระยุคลบาท      3(2-2-5) 

   To Follow in the Royal Footsteps of Their Majesties                           
                                 the Kings 

VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ       3(2-2-5) 
   Information Literacy Skills 
 VGE116  การเปลี่ยนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    3(2-2-5) 
   Change of the New Normal for Sustainable Development 
 VGE117  การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์      3(2-2-5)   

                         VRU Spiritual Identity 
  

2.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ศ) 

 VGE114  การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม    3(2-2-5) 
   Scientific Thinking and Developing Innovation 
 VGE115  การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
   Health Promotion for Quality of Life 
 VGE118  การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล      3(2-2-5) 
   Digital Transformation 
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3.  ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-ศ) 
VGE101     ตามรอยพระยุคลบาท                     3(2-2-5) 
      To Follow in the Royal Footsteps of Their Majesties the Kings 

     พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระอัจฉริยภาพ หลักทศพิธราชธรรม หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 

     ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การ
แปลความ การตีความ การพิจารณาสาร การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ และ
สถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 

 

VGE111     ทักษะการรู้สารสนเทศ             3(2-2-5) 
   Information Literacy Skills 

    ทักษะการรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศ  การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศการคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ  เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การเรียบเรียง และน าเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบผลงานวิชาการที่เป็นมาตรฐานอย่างมีจริยธรรม 

 

VGE112    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมโลก           3(2-2-5) 
     English for Global Communication  

   ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูดในสถานการณ์  และหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
การท่องเที่ยว เวลาว่าง สื่อสังคมออนไลน์ การซื้อสินค้า และความบันเทิงในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลก วิเคราะห์ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผล 

 

VGE113   ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต       3(2-2-5) 
  English for Life-long Learning Skills Development 
  ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการอ่านข้อความจากแหล่งข้อมูลหลายประเภท เช่น 

สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และเน้นการอ่านข้อความจากลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การพูดคุยกัน
บนสื่อสังคมออนไลน์ และอินโฟกราฟิกส์ พัฒนากลยุทธ์ที่จ าเป็นต่อการอ่านภาษาอังกฤษ ได้แก่ การใช้พจนานุกรมออนไลน์ การอ่านเร็วเพื่อจั บ
ใจความ การกวาดสายตาเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาค าอ้างถึงค าสรรพนาม  การเดาความหมายจากบริบท และการสรุปความ  
 

VGE114   การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม                       3(2-2-5)         
  Scientific Thinking and Developing Innovation 

       การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ 
เพื่อให้เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาทักษะ การค านวณ เพื่อสร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE115    การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต               3(2-2-5) 
     Health Promotion for Quality of Life 

  ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต สังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันโรคซึมเศร้า 
และโรคเครียด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกาย ป้องกันอุบัติภัย เตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถรับความรู้สึก ความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะได้ 

 
VGE116  การเปลี่ยนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน            3(2-2-5) 

  Change of the New Normal for Sustainable Development 
    การศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายศูนย์อ านาจโลก
จากตะวันตกไปสู่บูรพาภิวัตน์ ผลกระทบ และการปรับตัวให้อยู่รอดในยุคการท าลายล้าง และยุคชีวิตวิถีใหม่ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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VGE117    การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑติวไลยอลงกรณ์             3(2-2-5) 
   VRU Spiritual Identity 
   ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์” มีอัตลักษณ์บัณฑิตจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

มหาวิทยาลัย และสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 

VGE118    การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล               3(2-2-5) 
Digital Transformation 

   การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์  และความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัย
คุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัยของตนเอง ในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลเผยแพร่ไว้บนโลกออนไลน์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
การสื่อสารผ่านการเล่าเร่ืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทาย หรือสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
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