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 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นเวลากว่า ๘๒ ปี ที่มหาวิทยาลัย 

ได้ขยายบทบาทและหน้าที่ด้านการจัดการเรยีนการสอน การวจิัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ

การบรกิารวิชาการแก่ท้องถิ่น ตลอดจนได้พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ

จากสถานการณ์จริง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน อันน าสู่การประกอบอาชีพและการ

ด าเนินชีวิตของนักศึกษาต่อไป โดยยึดมั่นในเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ “เป็นสถาบันที่น้อมน า

แนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และมุ่งหวังให้บัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณค์อื “บัณฑติจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”  

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้จัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน จนถึงระดับปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชา ขอให้นักศึกษา

ทุกคนได้ตระหนักและระลึกอยู่เสมอว่า นักศึกษาเป็นองคป์ระกอบที่ส าคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย ที่จะต้อง

พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาในขณะที่นักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาชาติ

บ้านเมืองต่อไป นอกจากนีน้ักศึกษาจะต้องช่วยกันสรา้งชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย

แห่งเดียวในประเทศไทยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อยู่ “ในพระบรมราชูปถัมภ์” 

 คู่มือนักศึกษาฉบับนี้นับว่าเป็นเอกสารส าคัญที่นักศึกษาจะต้องศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับ

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักสูตรที่เข้าศึกษาให้มีความเข้าใจและ

สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

 สุดท้ายนี ้ดิฉันในนามผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ ขออ านวยพรให้นักศึกษาทุกคน

ประสบความส าเร็จในการศึกษา ตามที่ได้มุ่งหวังไว้ทุกประการ 

 

 

          (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 

อธิการบด ีมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

       จงัหวดัปทุมธานี

สารจากอธิการบด ี

 

 





~ ค ~ 
 

 
 

หน้า 
สารจากอธิการบดี………………………………………………………………………………………………………. ก 
สารบัญ……………………………………………………………………………………………………………………… ค 
ตอนที่ 1 แนะน ามหาวิทยาลัย  

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย................................................................. ......... 1 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์.......................................................................... .... 5 
ประวัติมหาวิทยาลัย................................................................................. ................ 6 
โครงสร้างองค์การบริหารมหาวิทยาลัย…………………………………………………………… 9 
ท าเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย……………………………………..................................... 10 
ท าเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัย………………………………..…………………………………….. 11 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย……………………………………………………………………. 12 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย………………………………………………………………… 15 
คณาจารย์มหาวิทยาลัย.............................................................. .............................. 18 

  

ตอนที่ 2  ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ   
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2506............. 41 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 43 
กฎกระทรวง ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548............ 45 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2551................................................................................................. 

 
 

47 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา 
พ.ศ. 2549................................................................................................. 

 
 

57 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2549............. 
 

61 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2549...................................... 

 
 

65 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการ          
จัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553....... 

 
 

67 
 

 

 

 
 

สารบัญ 

 



 
 

~ ง ~ 
 

 
 
 

หน้า 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัด
การศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการท่องเที่ยว................ 

 
 

71 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา  
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการท่องเที่ยว................................. 

 
 

73 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554....................... 

 
 

75 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 3)......................................... 

 
 

77 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ...................................................................................................  

 
 

79 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องการเก็บเงิน

ค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา และค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (เพ่ิมเติม)  
พ.ศ. 2555....................................................................................................  

 
 

83 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องการ         

คืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษา (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2555............................... 
 

85 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง 

หลักเกณฑ์วิธีการช าระค่าไฟฟ้า และอัตราค่าไฟฟ้าในห้องพักนักศึกษา 
(เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2555......................................................................... ........... 

 
 

87 
  

ตอนที่ 3  แบบฟอร์มส าหรับนักศึกษา  
แบบฟอร์มค าร้องแบบ มรว.01 – มรว.22…………………………………………………………. 89 
ค าอธิบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา…………………………………………………………………….. 143 
คาบเวลาเรียนของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ.................................. 144 
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษา……………………………………………………………. 145 

  

ตอนที่ 4 หลักสูตรและแผนการเรียน  
คณะครุศาสตร ์

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 149 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 156 

สารบัญ (ต่อ) 



 
 

~ จ ~ 
 

 
 
 
 

หน้า 
 สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 162 
 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 169 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 176 
 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 182 
 สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 189 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 196 

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 203 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) 
 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 209 
 สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 216 
 สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 227 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 234 
 สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 241 
 สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 251 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 259 

 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 266 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ. 4 ปี) 
 สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 271 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี) 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 277 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี) 
 สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 282 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 289 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 295 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 301 
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 310 
 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 317 

สารบัญ (ต่อ) 



 
 

~ ฉ ~ 
 

 

หน้า 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 323 
 สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 330 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. 4 ปี) 
 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 337 
 สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2556 343 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 349 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         

การอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 358 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี) 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 365 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555 371 
 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 388 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 394 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 
 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและ

คอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 401 

คณะวิทยาการจัดการ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) 
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 407 
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 413 
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2553 420 

 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 425 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 437 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) 
 สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 443 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ปี) 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 450 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) 
 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 460 

สารบัญ (ต่อ) 
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หน้า 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) 
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 467 

ภาคผนวก 
 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 สาระส าคัญของวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 473 
 

สารบัญ (ต่อ) 
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ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 

   

   

  

     

   
 

 

 

 

 
 

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เป็นรูปวงรี 2 วงซ้อนกันระหว่างวงรี ส่วนบนเขียนเป็นอักษรภาษาไทยว่า  “มหาวิทยาลัย                   

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ” ส่วนล่างเขียนเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า “VALAYA ALONGKORN 

RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใต้วงรดี้านในมีตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค ์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ

หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดช้ันตั้งอยู่บนพระที่นั่ง 

อัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผน่ดิน 

   สีสัญลักษณ์ตรามหาวิทยาลัย  มีความหมายดังนี้ 

    สีน  าเงนิ แทนค่า สถาบันพระมหากษัตรยิ์ผูใ้ห้ก าเนิดและพระราชทานนาม  

        “สถาบันราชภฏั”  

    สีเขียว   แทนค่า แหล่งที่ตัง้ของมหาวิทยาลยัราชภัฏซึ่งอยู่ในแหลง่ธรรมชาต ิ 

        และมสีภาพแวดล้อมที่สวยงาม 

    สีทอง  แทนค่า ความเจริญรุ่งเรอืงทางปัญญา 

    สีส้ม  แทนค่า ความรุง่เรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล 

        ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 

    สีขาว  แทนค่า ความคดิอันบรสิุทธิ์ของนักปราชญ์ 

         แห่งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
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สีเขียว หมายถงึ สีที่ตรงกับวันประสูติของสมเด็จเจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ ์กรมหลวงเพชรบุรรีาชสิรนิธร 

ซึ่งเป็นองคป์ระทานก าเนดิมหาวิทยาลัย 

 

 

 
“วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา กา้วหนา้ด้านเทคโนโลยี” 

 

 

 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชัน้น า 

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 

 

 

 
 

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ

ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของ

ประเทศ 

3. เสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจในคุณคา่ ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นและของชาติ 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมือง

ท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา

ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

5. เสรมิสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชพีชัน้สูง 

สปีระจ ามหาวิทยาลัย 

 

วสิัยทัศน์ 

 

ปรัชญา 

 

พันธกิจ 
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6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและองคก์รอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม

กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคน ในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริม

ให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           

อย่างสมดุลและยั่งยืน 

8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการ

ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 

 

บัณฑติจิตอาสา  พัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 
เป็นสถาบันทีน่้อมน าแนวทางการด าเนินชวีิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 

 
 

 

  

  

 

    
 

 

 

 

 

 

ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลยั   " ต้นราชพฤกษ์ " 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Cassia fistula L. 

ชื่อวงศ์             LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE  

ชื่อสามัญ          Golden Shower, Indian Laburnum,  

 Pudding-Pine Tree, Purging Cassia  

ชื่อท้องถิ่น       ภาคเหนือเรียก ลมแล้ง 

                      ภาคกลาง เรยีก ชัยพฤกษ,์ ราชพฤกษ์ 

                      ภาคอีสาน เรียก คูน 

                      ภาคใต้ เรยีก ออ้ดิบ 

คติความเช่ือ     ชัยพฤกษ์หรอืราชพฤกษ์ เป็นไม้ที่มีคุณค่าสงู 

  เป็นไม้มงคลนามนยิมใช้ในพิธสี าคัญต่างๆ  

 และอินธนูของข้าราชการพลเรือนก็ปักดิน้ทอง 

 เป็นรูปช่อชัยพฤกษ ์

 

 

 

อัตลักษณ์ 

 

เอกลักษณ ์

 

ต้นไม้ประจ ามหาวทิยาลัย 
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จังหวัดปทุมธานี 

(จัดการศึกษาตั งแต่ระดับก่อนวัยเรียนถึงระดบัปริญญาเอก) 
เลขที่ 1 หมู ่20 ถนนพหลโยธนิ กโิลเมตรที่ 48  ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง   

จังหวัดปทมุธานี 13180 

โทรศัพท์ 0-2529-0674-7, 0-2529-2580 

http://www.vru.ac.th 

 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 (โรงเรียนสาธิตนานาชาติ) 
153  ถนนเพชรบุรี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400 

โทรศัพท์ 0-2215-3653-4, 0-2215-3856 

 

จังหวัดสระแก้ว  

(ศูนย์ศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริ) 
ถนนสุวรรณศร  ต าบลท่าเกษม  อ าเภอเมือง  จังหวดัสระแกว้  27000 

โทรศัพท์ 0-3744-7043 

 
 

 

 

 

 

 

สถานท่ีตั ง 

 

http://www.vru.ac.th/
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเป้าหมายเพื่อผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างมาตรฐานทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย         

การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่การสร้าง             

ความมั่นใจแก่สังคมว่าได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน        

จะมีความต้องการของสังคมที่หลากหลาย มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากมาย          

แต่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับโอกาสก้าวทันความเปลี่ยนแปลง

เหล่านั้น และมีการพัฒนาอาจารย์ผูส้อนให้สามารถบูรณาการเนื้อหาวิชาให้สอดรับกับยุคสมัย

ของเศรษฐกิจที่ก้าวน าประเทศในขณะนี้ได้ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถน าความรู้

และประสบการณท์ี่ได้รับไปพัฒนาท้องถิ่นให้มคีุณภาพ ให้มวีิถีชีวติที่ดีขึน้อย่างยั่งยืน 

 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ดังนี ้

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี

เหตุผล สามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใชใ้นการด ารงชีวิต 

2. มีทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรูต้่างๆ ดว้ยเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานอาชีพด้วย

ใจรัก ด ารงชีวติได้อย่างเหมาะสม 

4. มีความรักผูกพันต่อท้องถิ่น ภาคภูมิใจในคุณค่าของความเป็นไทย ภูมิปัญญา

ไทย  ศลิปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจติใจ 

 

 

 

 

คุณลักษณะ บัณฑิตท่ีพงึประสงค์ 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เป็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งเดียวของประเทศที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรบุรี พญาไท 

กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นมาด้วย สมเด็จพระราชปิตุจฉา  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี 

ราชสิรินธร โดยพระองค์ทรงเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาฝ่ายหญิง จึงโปรดประทานสถานที่นี้

ให้กระทรวงธรรมการจัดตั้งเป็นโรงเรียน ขณะนั้นกรมหมื่นพิทยาลาภพฤติยากร (พระราชวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าธานีนิวัติ) ทรงด ารงต าแหน่งเสนาบดี กระทรวงธรรมการ จึงได้โปรดให้จัดสร้างเป็น

โรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และได้ตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี

วิทยาลงกรณ์” ตามหลักฐานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 49 พุทธศักราช 2475 หน้า 913 

 โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในขณะนั้นเปิดสอนเฉพาะแผนกฝึกหัดครูหญิง 

และมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจ า ต่อมาได้ย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียนช้ันมัธยมปลาย              

(ม.7, ม.8) จากโรงเรียนเบญจมราชาลัย มาเรยีนที่โรงเรียนนี ้และเปิดรับนักเรยีนสามัญในปีต้นเพียง

ช้ันมัธยม 4 โดยอาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนใช้ช่ือย่อว่า “พ” เป็น

สัญลักษณ์ และสีประจ าโรงเรียน คือ สีเขียว ซึ่งเป็นสีที่ตรงกับวันประสูติของสมเด็จพระราชปิตุจฉา

เจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี ราชสิรินธร 

 พ.ศ. 2476 ได้สร้างอาคารเรยีนเพิ่มขึน้อีกหลังหนึ่ง เปิดสอนในช้ันเรยีน ม. 2 ถงึ ม. 8 และ

แผนกฝึกหัดครูเพิ่มขึน้อีก 

 โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีเพชรบุรีวิทยา

ลงกรณ์  โดยเปิดสอนนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นชั้นสูงสุด และภายหลังชื่อและฐานะ

ของโรงเรียนก็มีการเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นโรงเรยีนฝึกหัดครูเพชรบุรีวทิยาลงกรณ์อีกคร้ังหนึ่ง 

 พ.ศ. 2485 กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบวังสุนนัทาใหจ้ัดเป็นโรงเรยีน กอปรกับขณะนั้นยังอยู่

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีการย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและมัธยมปลายจากโรงเรียน ฝึกหัดครู

เพชรบุรวีิทยาลงกรณ ์ไปอยู่วังสุนันทา จนกระทั่งญี่ปุ่นย้ายออกไปจากโรงเรยีน นักเรยีนโรงเรยีนฝึกหัดครู

เพชรบุรวีิทยาลงกรณ์จงึย้ายกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามเดิม 

 พ.ศ. 2487 สงครามโลกยังไม่สงบ ทางราชการจึงให้อพยพนักเรียนฝึกหัดครูไปเรียนที่จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี อยุธยา และพิษณุโลก 

ประวัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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 พ.ศ. 2489 เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง โรงเรียนเปิดสอนทั้งแผนกฝกึหัดครูและแผนก

สามัญที่โรงเรยีนเดมิ โดยที่แผนกสามัญเปิดสอนแบบสหศึกษา และเปลี่ยนชื่อโรงเรยีนเป็น “โรงเรยีนเพชรบุรี

วิทยาลงกรณ”์ 

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้รับสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูจึงเปลี่ยนชื่อเป็น

“วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” เปิดการสอนถึงช้ันประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง              

มีนักเรียนระดับ ป.กศ. ต้น ป.กศ. สูง และนักเรยีนสาธิต ช้ัน ป.5 ถงึ ม.ศ.3 

 พ.ศ. 2515 เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนมากและสถานที่ไม่เพียงพอที่จะบริการ จึงได้ขยาย

วิทยาลัยไปอยู่ที่ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมี

เนื้อที่ทั้งหมด 294 ไร่  3 งาน 72 ตารางวา ส่วนสถานที่เดิมได้จัดการศึกษาเฉพาะระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นและตอนปลาย และใช้ช่ือว่า “โรงเรยีนสาธิตมัธยมเพชรบุรีวทิยาลงกรณ์” 

 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงรับวิทยาลัย

ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ให้เข้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2520 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติ

วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และเปิดสอนถงึระดับปรญิญาตรี 

 พ.ศ. 2523 ได้ยกเลิกการผลิตนักศึกษาในระดับ ป.กศ. ต้น คงผลิตนักศึกษาเฉพาะระดับ             

ป.กศ. สูง   และปริญญาตรี 

 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2527 กรมการฝึกหัดครูได้แก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 

2518 ให้สามารถเปดิสอนสาขาวิชาอื่นในระดับปรญิญาตรี 

 พ.ศ. 2528 วิทยาลัยได้เปิดสอนระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี 3 สาขา คือ สาขาวิชา

การศึกษา   สาขาวิชาศิลปศาสตร ์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อม พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ นับเป็น               

พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์จึงใช้นามว่า “สถาบัน              

ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และ พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้  “พระราชบัญญัติ  สถาบันราชภัฏ            

พ.ศ. 2538” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 4 ก เมื่อวันที่ 24  มกราคม พ.ศ. 2538 

ยังผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จรงิ 

 พ .ศ . 2543 สถาบ ันราชภ ัฏ เพชรบ ุร ีว ิทยาลงกรณ ์ ในพระบรมราช ูปถ ัมถ ์ ศ ูนย์

กรุงเทพมหานคร เปิดสอนระดับปรญิญาตรแีก่นักศึกษาภาคปกติ 

 พ.ศ. 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยน

ชื่อสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์           

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 กันยายน             

พ.ศ. 2546 
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 พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่            

14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 แล้วนั้น ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์              

ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 

2547 

 เพื่ อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาประเทศชาติ  ปัจจุบันมหาวิทยาลัย                        

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ อย่าง

หลากหลาย ทั้งในระดับปรญิญาตรปีรญิญาโท และปริญญาเอก 
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ทิย

ำล
ยั 
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ชื่อ – นามสกุล ปี พ.ศ. 

 

นายเสนาะ   

นายชูชีพ 

คุณหญิงจรัสศรี 

นายมีชัย 

นายพงศ์เทพ 

นายจรูญ 

 

เทียนทอง 

หาญสวัสดิ์ 

ทีปิรัช 

ฤชุพันธุ์ 

เทพกาญจนา                       

ถาวรจักร์ 

 

พ.ศ. 2538 – 2542 

พ.ศ. 2542 – 2543 

พ.ศ. 2543 – 2548 

พ.ศ. 2548 – 2552 

พ.ศ. 2552 – 2555 

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าเนยีบนายกสภา 
 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
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ชื่อ – นามสกุล ปี พ.ศ. 
 

อาจารยน์ิลรัตน์   

อาจารยส์ุนทร ี  

คุณหญิงไสววงศ ์

อาจารยน์ิลรัตน ์

อาจารย์จรัสสม 

อาจารยอ์วยพร 

อาจารย์พเยาว ์   

อาจารย ์ดร.อรุณ 

รองศาสตราจารย์ล าพอง   

อาจารย ์ดร.วิชัย            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ     

รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อรสา  

(รักษาราชการแทนอธิการบด)ี 

ศาสตราจารย ์พลโท ดร.โอภาส 

(รักษาราชการแทนอธิการบด)ี 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ 

(อธิการบดีรักษาการ) 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ 

 

บรรณสิทธิ์วรสาสน ์

นิลก าแหง 

ทองเจอื  

บรรณสิทธิ์วรสาสน ์

ปุณณะหิตานนท ์                         

เปล่งวานิช 

ศรีหงส ์

ปรดีีดิลก 

บุญชว่ย 

แข่งขัน 

เศรษฐีธร 

ถาวรจักร์ 

วงษ์อินทร ์

โกศลานันทกุล 

 

รัตนบุร ี

 

คชสิทธิ์ 

 

คชสิทธิ์ 

 

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 – ปัจจุบัน 

ท าเนยีบผู้บรหิาร 
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คู่มือนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557    
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 

 

~ 12 ~ 
 

คณะกรรมการสภา 

 

 

 

 

 
 

 

 นายกสภามหาวิทยาลัย  
   

 

 

 

 

 นายจรูญ ถาวรจกัร์  
   

 อธกิารบด ี  
   

 

 

 

 รศ.ดร.สมบัต ิคชสิทธ์ิ  

   

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
 

 

 

 

 ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร  
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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http://council.vru.ac.th/scrip/profile/profile_jaroon.html
http://council.vru.ac.th/scrip/profile/profile_sombat.html
http://council.vru.ac.th/scrip/profile/profile_preecha.html
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 กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ  
   

    
รศ.ชาคริต อนันทราวัน ศ.ดร.ดเิรก ปัทมสริิวัฒน์ ศ.ดร.เดอืน ค าดี 

   

   
รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร 

   

   
ศ.ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ นายศานิตย ์นาคสุขศรี นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ 

   

 

 

  

   ประธานส่งเสริมกจิการ

มหาวทิยาลัย 

   

 

 

 

 

 

  

 

 นางศรีวิการ ์เมฆธวัชชัยกุล  

 

 

 

 

http://council.vru.ac.th/scrip/profile/profile_chacrit.html
http://council.vru.ac.th/scrip/profile/profile_direk.html
http://council.vru.ac.th/scrip/profile/profile_duen.html
http://council.vru.ac.th/scrip/profile/profile_isara.html
http://council.vru.ac.th/scrip/profile/profile_punnaros.html
http://council.vru.ac.th/scrip/profile/profile_pornpun.html
http://council.vru.ac.th/scrip/profile/profile_pitoon.html
http://council.vru.ac.th/scrip/profile/profile_sanit.html
http://council.vru.ac.th/scrip/profile/profile_sitisak.html
http://council.vru.ac.th/scrip/profile/profile_srivika.html
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  ประธานสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ 

  

   

   

 

 

 

 

 อ.วภิาว ี ซาตะนัย  
   

 กรรมการผู้แทนผูบ้ริหาร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ผศ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ ผศ.ดร.น้ าฝน ศตีะจิตต์ ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี 
   

 กรรมการผู้แทนคณาจารย ์  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  ผศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา    รศ.ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์   อ.ธนาวุฒ ิวงศอ์นันต์ 
   

 เลขานุการสภามหาวทิยาลัย  
 

  

 

 

 

 

  

   

 ผศ.ร้อยโทหญงิวภิาว ีเกียรตศิริิ  

http://council.vru.ac.th/scrip/profile/profile_thanawut.html
http://council.vru.ac.th/scrip/profile/profile_vipawee.html
http://council.vru.ac.th/scrip/profile/profile_chanta.html
http://council.vru.ac.th/scrip/profile/profile_supot.html
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 อธกิารบด ี  
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รศ.ดร.สมบัต ิ คชสทิธ์ิ  
   

   

 รองอธิการบด ี  
   

  

 

 

 

 

 

 

อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒนบ์ดี ผศ.ร้อยโทหญงิวภิาว ี เกียรตศิริิ 
   

   

 

 

 

 

 

  

                            ผศ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ                ผศ.สุวทิย ์ ฉุยฉาย 
   

   

 

 

คณะกรรมการบรหิาร 
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 คณบด ี  
   

คณะครุศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลย ี
   

 

 

 

 
 

 

 

 

ผศ.ดร.อุษา  คงทอง ผศ.ดร.อนงค์  อนันตริยเวช ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักด ี
   

   

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวิทยาการจดัการ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
   

 

 

 

 
 

  

ผศ.ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย ผศ.ประจบ  ดีบุตร 
   

   

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

   

 
 

 

 

 

 
 

  

ผศ.ดร.ธีร์ธนกิษ ์ศิริโวหาร ผศ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ 

รักษาการ 

 

http://council.vru.ac.th/scrip/profile/profile_ausa.html
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 ผู้อ านวยการส านัก  
   

ส านักงานอธิการบด ี

 

ส านักส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 

ส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ดร.ฉววีรรณ ศิละวรรณโณ รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ อ.ไชย  มหีนองหวา้ 
   

   

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู ้

และบริการวิชาการ 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

            ผศ.ดร.น้ าฝน  ศีตะจิตต์                  ผศ.ละเอียด  ขจรภัย 
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ผู้บริหารประจ าคณะครุศาสตร์ 
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

ผศ.ดร.อุษา  คงทอง คณบด ี

อ.ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

อ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก รองคณบดฝี่ายบริหารและประกันคุณภาพ 

ผศ.พนิดา  ชาตยาภา รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
 

คณาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 

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

กศ.บ. มัธยมศึกษา (การสอนภาษาอังกฤษ) 
รศ.กอบกุล  สังขะมลัลิก ศศ.ม. การสอนคณติศาสตร์,  

กศ.บ. คณิตศาสตร ์
ผศ.ดร.ช่อเพชร  เบ้าเงิน กศ.ด. บริหารการศึกษา, วท.ม. สขุภาพจิต,  

ค.บ. การสอนมัธยมศึกษา (เคม-ีวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ผศ.ดร.ชาตรี  เกิดธรรม กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา, วท.ม. ชีววิทยา,  

กศ.บ. ชีววิทยา 
ผศ.ดร.ฐิติพร  พิชญกุล กศ.ด. การอุดมศึกษา, กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย,  

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ผศ.ดร.เปรมจิตต์  ขจรภยั ลารเ์ซน่ Ed.D. Curriculum and Instruction,  

M.S. Educational Administration, กศ.บ. ประวัติศาสตร ์
ผศ.ดร.สุธี  พรรณหาญ  ศษ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา, ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร,์  

กศ.บ. ฟิสิกส ์
 

คณาจารย์ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 

 
 

 คณะครุศาสตร์   

(Faculty of Education) 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
ผศ.ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต ์ Ph.D. Educational Foundations, ค.ม. โสตทัศนศึกษา, 

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

กศ.บ. คณิตศาสตร ์
ผศ.ชาตรี  พนเจริญสวัสดิ ์ กศ.ม. ภาษาไทย,  

กศ.บ. ภาษาไทย 
ผศ.พนิดา  ชาตยาภา กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย,  

ค.บ. การอนุบาลศึกษา 
ผศ.สุทธิพร  สุภาวิวัง กศ.ม. เคมี,  

กศ.บ. เคม ี
อ.ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล ค.ด. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา,  

กศ.ม. การวิจัยและสถิติทางการศกึษา, กศ.บ. คณิตศาสตร ์
อ.ดร.ชาญชัย  วงศ์สิรสวัสดิ ์ คอ.ด. การบรหิารอาชีวศึกษา, คอ.ม. การบรหิารอาชีวศึกษา, 

วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย ์
อ.ดร.ดนุชา  สลีวงศ์ ค.ด. เทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา, อ.ม. สื่อสารมวลชน, 

นศ.บ. วิทยุกระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศน ์
อ.ดร.ปิยะวรรณ  เลศิพานิช ค.ด. จิตวิทยาการศึกษา, กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว,  

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

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
อ.ดร.เลอลักษณ์  โอทกานนท์ กศ.ด. หลักสูตรและการสอน,  

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

อ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก ค.ด. การศึกษาปฐมวัย, ค.ม. การศึกษาปฐมวัย,  
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

อ.ดร.ศักดา  สถาพรวจนา ค.ด. การบริหารการศึกษา,  
ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร, กศ.บ. ประถมศึกษา 

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

อ.ดร.สภุัชฌาน์  ศรเีอี่ยม ค.ด. อุดมศึกษา, ศศ.ม. ภาษาไทย,  
กศ.บ.ภาษาไทย 

อ.ดร.สุวรรณา  จุ้ยทอง กศ.ด. หลักสูตรและการสอน, ค.ม. การบริหารการศึกษา, 
กศ.บ. Mathematics 

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

อ.กุลินทร  มณีวัฒนา M.A. Linguistics and Applied Linguistics  
(Teaching Chinese as a Foreign Language),  
B.A. Chinese Language, ศ.บ. เศรษฐศาสตร ์

อ.คันธรส  วงศ์ศักดิ ์ กศ.ม. การศึกษาปฐมวยั,  
ค.บ. พัฒนาการครอบครัวและเดก็ 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.จิตเจรญิ  ศรขวัญ วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,  

กศ.บ. วิทย์-คณิต, วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
อ.จิตตรี  พละกุล วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,  

กศ.บ. วิทยาศาสตร-์เคม ี
อ.ชนะ  ยาดี ศศ.ม. การบริหารการศึกษา,  

ค.บ. พลศึกษา 
อ.ชยพล  ใจสูงเนิน อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ,  

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม 
อ.ชลลดา  กุลวัฒน ์ วท.ม. เคมี,  

กศ.บ. เคม ี
อ.ชัยวัฒน์  อุ้ยปาอาจ ค.ม. การศึกษาคณิตศาสตร์,  

ค.บ. คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
อ.ฐาปนา  จ้อยเจริญ วท.ม. สัตววิทยา,  

ค.บ. มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 
อ.ด ารง  ญาณจันทร ์ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน,  

กศ.บ. ภาษาไทย 
อ.ธัญวรัตน์  ปิ่นทอง วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,  

ค.บ. ชีววิทยา-วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
อ.นิตย์  เนี่ยงน้อย ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ,  

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
อ.บัณฑิษฐ์  พันศิร ิ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ,  

ค.บ. ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส 
อ.ปวีณัย  บุญปก ศศ.ม. ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร,  

ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 
อ.ฝายวารี  ประภาสะวตั ค.ม. การศึกษาปฐมวัย,  

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
อ.พริ้มเพรา  นิตรมร กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา,  

ค.บ. ศิลปศึกษา 
อ.พัชรินทร์  เศรษฐีชัยชนะ วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์,  

ค.บ. คณิตศาสตร ์
อ.พัลลภ  นาคะเกศ วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์,  

ศศ.บ. คณติศาสตร ์
อ.วณิชชา  สิทธิพล กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  

(การศึกษาปฐมวัย), วศ.บ. วิศวกรรมเคม ี
อ.วรานิษฐ์  ธนชัยวรพันธ์ ค.ม. การศึกษาปฐมวัย,  

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
อ.วัสส์พร  จิโรจพันธุ ์ ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร์,  

ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร ์
อ.วิลินดา  พงศ์ธราธิก กศ.ม. การศึกษาปฐมวยั,  

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.ศัสยมน  สังเว ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน,  

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

วท.บ. ชีววิทยา 
อ.แสงดาว  อ่อนจาง กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว,  

ศศ.บ. อังกฤษ, ศษ.บ. การแนะแนว 
อ.เสรมิ  พงศ์ทอง ศศ.ม. ศึกษาศาสตร์ - การสอน,  

กศ.บ. ภาษาไทย 
อ.เสรมิศรี  เจมิประไพ ศษ.ม. การบรหิารการศึกษา,  

BSE. Home Economic 
อ.อรัญญา  มดุและ บธ.ม. ธุรกิจระหว่างประเทศ, ศศ.ม. ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการ

สื่อสารนานาชาติ, ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
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ผู้บริหารประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

ผศ.ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง คณบด ี

อ.ดร.กรรณิกา  อัมพุช รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

อ.ดร.กันภา  สุขลิ้ม รองคณบดฝี่ายแผนงานและวจิัย 

อ.ราชาวดี  ยอดเศรณ ี รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ 
 

คณาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
รศ.ดร.ศรีน้อย  ชุ่มค า วท.ด. สัตวศาสตร,์ วท.ม. เกษตรศาสตร,์  

วท.บ. เกษตรศาสตร ์
รศ.ดร.สุชาดา  พัฒนกนก วท.ด. เกษตรศาสตร์ (พืชสวน), วท.ม. เกษตรศาสตร์ (พืชสวน), 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา) 
ผศ.ค าทอง  มหวงศ์วิริยะ วท.ม. เกษตรศาสตร์ (พืชสวน),  

วท.บ. เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) 
ผศ.ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร,  

ทษ.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 
ผศ.นันท์ปภัทร์  ทองค า วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร,  

ทษ.บ. เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร 
ผศ.วรรณภิา  พาณิชกรกลุ คศ.ม. อาหารและโภชนาการ,  

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ผศ.วัฒน ี บุญวิทยา วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,  

ทษ.บ. เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร 
ผศ.วิภาวรรณ  วิจิตรจินดา วท.ม. เกษตรศาสตร์ (พืชสวน),  

วท.บ. เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) 
ผศ.สุรพงษ์  ธรรมขันธ์ วท.ม. เกษตรศาสตร์ (การผลิตสัตว์),  

กศ.บ. ชีววิทยา 
อ.ดร.กรรณิกา  อัมพุช ปร.ด. พืชไร่, วท.ม. เกษตรศาสตร,์  

วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 
อ.ดร.กันภา  สุขลิ้ม Ph.D. Food Science and Technology,  

M.S. Food Science and Technology,  
วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร 

อ.ดร.คมกฤษณ์  แสงเงิน ปร.ด. พืชศาสตร์,  
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

(Faculty of Agricultural Technology) 



คู่มือนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557    
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมรำชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 

 

~ 23 ~ 
 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.ดร.สภุณดิา  พัฒธร ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร, วท.ม. เทคโนโลยีทางอาหาร,  

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

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
อ.ราชาวดี  ยอดเศรณ ี วท.ม .เกษตรศาสตร,์  

วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร  
อ.หรรษา  เวียงวะลัย วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ,  

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
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ผู้บริหารประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

ผศ.ประจบ  ดีบุตร คณบด ี
ผศ.ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศร ี รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
อ.วิศวรรธน์  พัชรวิชญ์ รองคณบดฝี่ายบริหารและวางแผน 
อ.อาณัติ  รังสรรคเ์กษม รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

 

คณาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
รศ.ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์ Ph.D. Industrial Engineering,  

M.S. Electrical Engineering, วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
รศ.ดร.วัชระ  เพิ่มชาต ิ
 

วศ.ด. พลังงานและสิ่งแวดล้อม, วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน,  
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 

รศ.จิราภรณ์  เบญจประกายรตัน์ M.Eng. Agricultural Systems Engineering,  
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 

รศ.ณรงค์  นันทวรรธนะ กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา, คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า,  
บธ.บ. บริหารทั่วไป, บธ.บ. บริหารทั่วไป, ศศ.บ. รัฐศาสตร ์

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

ผศ.ดร.วิวัฒน์  คลังวิจิตร ปร.ด. การบริหารอาชีวศึกษา, กศ.ม. อุตสาหกรรมการศึกษา,  
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ์(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) 

ผศ.กฤษฎางค์  ศุกระมูล 
 

วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,  
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

ผศ.ประจบ  ดีบุตร ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,  
อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต 

ผศ.ภานุ  พัฒนปณิธิพงศ ์
 

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

ผศ.สมคเณ  เกียรติก้อง 
 

ค.อ.ม. สถาปัตยกรรม,  
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ (ก่อสร้าง) 

ผศ.สญัลักษณ์  กิ่งทอง 
 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ,  
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร  

ผศ.สุวิทย์  ฉุยฉาย 
 

ค.อ.ม. ไฟฟ้า,  
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

อ.ดร.ชาคริต  ศรีทอง 
 

ปร.ด. ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม, 
บธ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม, วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(Faculty of Industrial Technology) 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.ดร.ชุมพล  ปทุมมาเกษร 
 

วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม, ค.อ.ม. ไฟฟ้า,  
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ - โทรคมนาคม) 

อ.ดร.เทิดศักดิ์  อินทโชต ิ
 

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

อ.ว่าที่ร้อยตรีกติติศักดิ์  วาดสันทัด 
 

วท.ม. หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต,ิ  
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

อ.กนกนาฏ  พรหมนคร 
 

ศ.ม. เครื่องเคลือบดินเผา,  
ศ.บ. เครื่องเคลือบดินเผา 

อ.กฤตยชญ์  ค ามิ่ง 
 

ศ.ม. เครื่องเคลือบดินเผา,  
ศ.บ. เครื่องปั้นดินเผา 

อ.จิรัญญา  โชตยะกลุ 
 

วศ.ม. วิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม,  
วท.บ. ฟิสิกส ์

อ.ธราพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ 
 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา,  
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

อ.นราวุฒิ  นพศิริกุล 
 

ค.อ.ม. เทคโนโลยผีลติภณัฑ์อุตสาหกรรม,  
วท.บ. ออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 

อ.ประภาวรรณ  แพงศรี 
 

วท.ม. วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม,  
วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต 

อ.ประเสริฐ  เอ่งฉ้วน 
 

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

อ.โยษิตา  เจรญิศริ ิ
 

วศ.ม. อิเล็กทรอนิกส์ - โทรคมนาคม,  
อส.บ. เทคโนโลยีคมนาคม 

อ.วรพงษ์  ไพรินทร์ วศ.ม. อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง,  
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

อ.วิศวรรธน์  พัชรวิชญ์ ค.อ.ม. เทคโนโลยผีลติภณัฑ์อุตสาหกรรม,  
ค.อ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน 

อ.วุฒิชัย  วิถาทานัง 
 

ค.อ.ม. เทคโนโลยผีลติภณัฑ์อุตสาหกรรม,  
ค.อ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม 

อ.ศักดิ์ดา  มั่นคง 
 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ,  
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

อ.เศกพร  ตันศรีประภาศิร ิ
 

ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,  
ศป.บ. ทัศนศิลป์ – เซรามิกส ์

อ.อติภูมิ  บุญมาก 
 

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

อ.อรวิกา  ศรีทอง 
 

วศ.ม. การจัดการวิศวกรรม,  
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

อ.อาณัติ  รังสรรคเ์กษม 
 

ค.อ.ม. เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา,  
ศษ.บ. ออกแบบศิลปประยุกต ์

อ.อ าพล  เทศด ี วศ.ม. วิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม,  
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์) 
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ผู้บริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
ผศ.ดร.อนงค์  อนันตริยเวช คณบด ี

อ.พิชญาณี  เชิงคีร ี ไชยยะ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

อ.ปิยะ  สงวนสิน รองคณบดฝี่ายบริหาร 

อ.มนฤดี  ช่วงฉ่ า รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
 

ผู้บริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

กศ.บ. บรรณารักษศาสตร ์
รศ.สมศิริ  อรุโณทัย กศ.ม. ศิลปศึกษา,  

กศ.บ. ศิลปศึกษา 
ผศ.ดร.มนตรี  เพชรนาจักร อ.ม. ศาสนาเปรียบเทียบ,  

พธ.บ. ศาสนา 
ผศ.ดร.อนงค์  อนันตริยเวช ค.ด. อุดมศึกษา, อ.ม. บรรณารักษศาสตร,์  

อ.บ. บรรณารักษศาสตร ์  
ผศ.ดร.อนงค์ลักษณ์  ศรีเพ็ญ ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร,์ ศศ.ม. การบริหารการศึกษา,  

ค.บ. นาฏศิลป ์
ผศ.ว่าท่ี ร.ต.อิทธิ  ค าเพราะ M.Sc. Human Settlement Planning,  

อ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ผศ.นเรศ  ยะมะหาร ศ.ม. จิตรกรรม,  

ศ.บ. จิตรกรรม 
ผศ.เบญจรงค์  กุลส ุ ศศ.ม. มานุษยดุริยางควิทยา,  

กศ.บ. สังคมศึกษา 
ผศ.วินิจ  จ าปา ศศ.บ. ศิลปกรรม 
ผศ.เอก  ศรีเชลียง รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร,์ ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และ 

สารนิเทศศาสตร,์ ศศ.บ. บรรณารกัษศาสตร ์
อ.ดร.เจด็จ  คชฤทธิ ์ ปร.ด. ไทยศึกษา, ศศ.ม. ภาษาไทย,  

ศศ.บ. นิเทศศาสตร ์
อ.ดร.ชนินทร  สวณภักด ี สส.ด. การบรหิารสังคม, ศศ.ม. พัฒนาชนบท,  

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

พบ.ม. การจัดการพัฒนาสังคม, ศศ.บ. นาฏศิลป ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

(Faculty of Humanities and Social Science) 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์, ศศ.ม. การปกครอง,  

ศศ.บ. บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย 
อ.ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต ์ ปร.ด. พัฒนบูรณาการศาสตร์, วท.ม. ประชากรและการพัฒนา,  

ศศ.บ. ศึกษาศาสตร ์
อ.ดร.สามารถ  จันทร์สูรย ์ ปร.ด. วัฒนธรรมศาตร์, ศศ.ม. พัฒนาสังคม,  

ค.บ. สังคมศึกษา 
อ.ดร.สุเทพ  บุญซ้อน ศษ.ด. ประชากรศึกษา, ศษ.ม. ประชากรศึกษา,  

กศ.บ. ศณิตศาสตร ์
อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์, รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์,  

ร.บ. เทคนิครัฐศาสตร์, ศษ.บ. การประถมศึกษา 
อ.กิตติณัฐ  ต.เทียนประเสริฐ ศศ.ม. ดนตรีศึกษา,  

ค.บ. ดนตรศีึกษา (ดนตรสีากล) 
อ.กัมลาศ  เยาวะนิจ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร,์  

รบ. รัฐศาสตร์การปกครอง 
อ.จิระศักดิ์  สังเมฆ พธ.ม. ปรัชญา,  

พธ.บ. ภาษาอังกฤษ 
อ.จิราภรณ์  ทองทวี ศศ.ม. ญี่ปุ่นศึกษา,  

ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 
อ.จุเลียบ   ชูเสือหึง น.ม. นิติศาสตร,์  

น.บ. นิติศาสตร,์ เนติบัณฑิตไทย 
อ.ชยานันท์  อาวะโต ศ.ม. จิตรกรรม,  

ศ.บ. จิตรกรรม 
อ.ชัชพันธุ์  ยิ้มอ่อน ร.ม. การปกครอง,  

ศศ.บ. ศาสนาและปรัชญา 
อ.ดรุณศักดิ์  ตตยิะลาภะ ศศ.ม.รัฐศาสตร์, ร.บ. ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์,  

บธ.บ. การบริหารงานบุคคล 
อ.ดวงกมล  ทองอยู ่ วท.ม. จิตวิทยาชุมชน,  

ค.บ. จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว 
อ.ดุสิตธร  งามยิ่ง ค.ม. การบริหารการศึกษา, ศศ.บ. นาฏศิลปไ์ทย 
อ.เดือนฉายผู้ชนะ  ภูป่ระเสริฐ ศ.ม. จิตรกรรม,  

ศ.บ. จิตรกรรม 
อ.เทวพงษ์  พวงเพชร ร.ม. การปกครอง,  

ร.บ. การเมืองการปกครอง 
อ.ไททัศน์  มาลา รป.ม. การปกครองท้องถิ่น,  

ร.บ. การเมืองการปกครอง 
อ.ธนะพัฒน์  พัฒน์กุลพิศาล ศศ.ม. นาฎยศิลปไ์ทย,  

ศศ.บ. นิเทศศาสตร ์
อ.ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์ น.ม. นิติศาสตร,์  

น.บ. นิติศาสตร ์
อ.ธรรมรส  เปานลิ น.ม. กฎหมายธุรกิจ,  

น.บ. นิติศาสตรบณัฑิต (เกยีรตินยิมอันดับ 1) 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.ธีระญา  ปราบปราม น.ม. นิติศาสตร์,  

น.บ. นิติศาสตร ์
อ.นริศรา  จรยิะพันธุ ์ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์,  

ศศ.บ. รัฐศาสตร ์
อ.นัฎภรณ์  พูลภักด ี ศศ.บ. นาฏศลิป์ไทย 
อ.บุญอนันต์  บุญสนธิ ์ ศศ.ม. รัฐประศาสนศาสตร,์  

ศศ.บ. รัฐศาสตร ์
อ.ปฏิยพรรณ  เผือกสวัสดิ ์ ศศ.บ. บรรณารักษ์ 
อ.ประกาศิต  ประกอบผล อ.ม. จริยศาสตร์ศึกษา,  

พธ.บ. การสอนสังคมศึกษา 
อ.ปิยะ  กล้าประเสริฐ ศศ.ม. รัฐศาสตร์,  

ศศ.บ. รัฐศาสตร ์
อ.ปิยะ  สงวนสิน ศศ.ม. การจัดการพัฒนาสังคม,  

ศษ.บ. ธุรกิจศึกษา 
อ.พรศิริ  นาควัชระ อ.ม. ภาษาไทย,  

ศศ.บ. ภาษาไทย 
อ.พัชรินทร์  สินธิพงษ ์ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ,  

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
อ.พิชญาณี  เชิงคีร ี ไชยยะ อ.ม. วรรณคดไีทย,  

ศศ.บ. วรรณคดไีทย 
อ.มณเฑยีร  รุ่งหิรญั ศศ.ม. วัฒนธรรมศึกษา (ดนตรี),  

ค.บ. ดนตรศีึกษา (สากล) 
อ.มนฤดี  ช่วงฉ่ า ศศ.ม. จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ,  

บธ.บ. การบริหารธุรกิจ 
อ.มนัส  สายเสมา กศ.ม. บรรณารักษ์,  

อ.บ. บรรณารักษศาสตร ์
อ.มุกริน  วิโรจน์ชูฉัตร อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ,  

ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
อ.รุ่งอรุณ  วณิธนะชากร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม,  

ศ.บ. เศรษฐศาสตร ์
อ.วชิราภรณ์  ผดุงศิลป ์ ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร,  

อ.บ. ภาษาอังกฤษ 
อ.วรนาฎ  อินถารต M.A. Music,  

ดศ.บ. ดุรยิางคศาสตรบณัฑติ 
อ.วรนุช  สิปิยารักษ์ ศศ.ม. พัฒนาสังคม,  

ศศ.บ. พัฒนาสังคม 
อ.วรรณลดา  กันตโ์ฉม ศศ.ม. พัฒนาสังคม,  

ศศ.บ. พัฒนาสังคม 
อ.วรลักษณ์  วีระยุทธ ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์,  

ศศ.บ. ภาษาเพื่ออาชีพ 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.วรางคณา  ภู่ศริิภิญโญ 
 

ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ,  
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

อ.วิเชียร  ธนลาภประเสริฐ ค.บ. ดนตรศีึกษา 
อ.วิภาพร  ตัณฑสวสัดิ ์ กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว,  

ศศ.บ. การบัญชี 
อ.วิภาวี  ซาตะนัย ศศ.ม. การบริหารงานยตุิธรรม,  

น.บ. นิติศาสตร ์
อ.วิไลลักษณ์  เรืองสม ศศ.ม. การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน,  

ศศ.บ. รัฐศาสตร ์
อ.วุฒินันท์  สีเตชะ M.A. Linguistics, พธ.บ. ภาษาอังกฤษ,  

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
อ.ศิริวรรณ  ก าแพงพันธ์ วท.ม. จิตวิทยาคลินิก,  

ศษ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว 
อ.สิริวิทย์  สุขกันต ์ อ.ม. ภาษาไทย,   

ศศ.บ. ภาษาไทย 
อ.เสธ์  พิมพ์พยอม กศ.ม. ภาษาอังกฤษ,  

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
อ.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย วท.ม. จิตวิทยาชุมชน,  

วท.บ. จิตวิทยา 
อ.อัญชัญ  ยุติธรรม น.ม. นิติศาสตร์,  

น.บ. นิติศาสตร ์
อ.โอม  จันทรเจรญิ ค.ม. บริหารการศึกษา,  

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
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ผู้บริหารประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย คณบด ี

ผศ.สจุิราภรณ์  ฟักจันทร์ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

ผศ.ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ รองคณบดฝี่ายบริหารและวางแผนพัฒนา 
อ.ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ รองคณบดฝี่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

 

คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
รศ.ดวงตา  สราญรมย ์ ศ.ม. เศรษฐศาสตร์,  

ศ.บ. เศรษฐศาสตร ์
รศ.วรุณี  เชาวน์สุขุม ศ.ม. พัฒนาการเศรษฐกิจ,  

ศศ.บ. เศรษฐศาสตร ์
ผศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา Ph.D. Economics, ศ.ม. เศรษฐศาสตร,์  

บธ.บ. การเงินการธนาคาร 
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร DBA. Business Administration, MPA. Public Administration, 

MBA. Business Administration, ศศ.บ. รัฐศาสตร ์
ผศ.ดร.วิรุฬหร์ัตน์  ผลทวีโชต ิ ปร.ด. บรหิารธุรกจิ, นศ.ม. นิเทศศาสตร์ธุรกิจ,  

นศ.บ. นิเทศศาสตร ์
ผศ.กานต์  ทองทวี MBA. General  Business,  

กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย บธ.ม. บริหารธุรกิจ,  

ศษ.บ. บริหารธรุกิจ 
ผศ.ประกอบเกียรติ  อ่ิมศิร ิ นศ.ม. สื่อสารมวลชน, ศศ.ม. รัฐศาสตร,์  

ศศ.บ. ประวัตศิาสตร ์
ผศ.ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ ศศ.ม. การจัดการท่องเที่ยว,  

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
ผศ.ประสิทธ์ิ  สุขสุมิตร ค.อ.ม. เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา,  

ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ผศ.ภญิญาพัชญ์  นาคภบิาล บธ.ม. บริหารธุรกิจ (บริหารงานบคุคล),  

กศ.บ. วิทยาศาสตร–์ชีววิทยา 
ผศ.รัชภร  วัฒนด าเนิน บธ.ม. บริหารธุรกิจ (การบญัชีเพื่อการวางแผนและควบคุม),  

ศศ.บ. การบัญชี 
 

คณะวิทยาการจัดการ 

(Faculty of Management Sciences) 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
ผศ.ละเอียด  ขจรภัย  นศ.ม. การประชาสมัพันธ์,  

ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ผศ.วรพจน์  บุษราคมัวด ี บธ.ม. การตลาด, บธ.บ. การตลาด,  

บธ.บ. การจัดการทั่วไป 
ผศ.วิกรานต์  เผือกมงคล บธ.ม. การเงินและการธนาคาร,  

บช.บ. บัญช ี
ผศ.วิภาวดี  ทูปิยะ MCom. Marketing,  

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ผศ.สจุิราภรณ์  ฟักจันทร์ Ph.D. Management, พบ.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย,์  

บธ.บ. การบริหารทั่วไป 
ผศ.อาทิมา  แป้นธัญญานนท ์ กศ.ม. ธุรกิจศึกษา,  

ค.บ. ธุรกิจศึกษา  
ผศ.อาภา  ไสยสมบตั ิ ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ,  

วท.บ. บริหารธุรกจิ 
ผศ.อุทัย  ยะรี นศ.ม. การโฆษณา, พธ.บ. รัฐศาสตร,์  

รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์
อ.ดร.ณัตตยา  เอี่ยมคง ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี,  

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ, บธ.บ. ระบบสารสนเทศ 
อ.ดร.รตันา  สีด ี Ph.D. Strategic Management, บธ.ม. บริหารธรุกิจ,  

บธ.บ. การตลาด 
อ.ดร.ศักดิ์ชาย  นาคนก ปร.ด. บรหิารธุรกจิ (หลักสตูรภาษาอังกฤษ), ศ.ม. เศรษฐศาสตร,์  

บธ.บ. การเงินการธนาคาร 
อ.ดร.ไอลดา  อรณุศร ี ปร.ด. สารสนเทศศึกษา, วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ,  

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
อ.ร้อยตรสีมชาย  ประกิตเจริญสุข บธ.ม. การจัดการ, บธ.บ. การจัดการทั่วไป,  

รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์
อ.กิตติ  อัปสรภาสกร ศศ.ม. นิเทศศาสตร์,  

ว.ม. บริหารสื่อสารมวลชน 
อ.จุรีรัตน์  หนองหว้า ศศ.ม. การจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว, 

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
อ.ชลียา  ยางงาม MIT. Web Engineering & Design,  

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
อ.ชวาลา  ละวาทิน บธ.ม. การบรหิารองค์การและการจัดการ,  

บธ.บ. การบริหารทั่วไป 
อ.ดวงมณี  ชักน า บธ.ม. การบัญชี,  

บช.บ. การบัญชี 
อ.ทรัสตี  สงวนนาม บธ.ม. การเงินและการธนาคาร,  

บธ.บ. การเงินและการธนาคาร 
อ.ธนิษฐ์นันท์  จันทร์แย้ม บธ.ม. การจัดการโลจสิติกส,์  

ศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.ธันยธร  ติณภพ บธ.ม. การจัดการทั่วไป,  

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
อ.ธันย์นิชา  วิโรจน์รุจน ์ บธ.ม. การตลาด,  

นศ.บ. นิเทศศาสตร ์
อ.นฤพันธ์  อาชาไกรสร บธ.ม. การตลาด,  

บธ.บ. การตลาด 
อ.นิศากร  มะลิวลัย ์ บธ.ม. การจัดการโลจสิติกส,์  

ศศ.บ. รัฐศาสตร ์
อ.ปริญ  วีระพงษ ์ บธ.ม. การจัดการโลจสิติกส,์  

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
อ.ปวริศา  เลิศวริิยะประสิทธ์ิ ศศ.ม. การจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว,  

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
อ.พวงเพชร  สุขประเสริฐ บธ.ม. บริหารธุรกิจ,  

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
อ.ภารดี  นึกชอบ บช.ม. การบัญชี,  

บช.บ. การบัญชี 
อ.มณฤดี  อาวะโต บธ.ม. บริหารธุรกิจ (การบญัชีการเงิน),  

บธ.บ. การบัญชี 
อ.มนสิชา  อนุกูล บธ.ม. บริหารธุรกิจ,  

บธ.บ.บริหารธรุกิจ (การเงิน) 
อ.วรีรัตน์  สมัพัทธ์พงศ์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ,  

บธ.บ. การตลาด 
อ.ศรินธร  ไชยรตัน ์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ,  

บธ.บ. การตลาด 
อ.ศิริพงษ์  ฐานมั่น บธ.ม. การจัดการทั่วไป,  

กศ.บ. คณิตศาสตร ์
อ.ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ บช.ม. การบัญชี,  

บธ.บ. การบัญชี 
อ.ศิริวรรณ  ค าด ี บธ.ม. การจัดองค์การ,  

บช.บ. บัญช ี
อ.ศุภมล  คงทน วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ,  

อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
อ.อภิชาติ  การะเวก บธ.ม. การบัญชี,  

บธ.บ. การบัญชี 
อ.อัจฉราวรรณ  สุขเกิด ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ,  

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์พัฒนา 
อ.อัญชลี  เยาวราช บธ.ม. การตลาด,  

บธ.บ. การจัดการทั่วไป 
อ.อุบล  ไม้พุ่ม บธ.ม. การเงินการธนาคาร,  

บธ.บ. การเงินการธนาคาร 
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ผู้บริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี 
 
 
 

คณบด ี

ผศ.ดร.สุธาสินี  นิลแสง รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

ผศ.ดร.ศศมล  ผาสุข รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

อ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล รองคณบดฝี่ายบริหารและกิจการนักศึกษา 
 

คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ วท.ด. ชีวเคมี, วท.ม. เคมีชีวภาพ,  

กศ.บ. เคมี - คณิตศาสตร ์
ผศ.ดร.นฤมล  ธนานันต์ วท.ด. พันธุศาสตร์, วท.ม. พันธุศาสตร์,  

วท.บ. เกษตรศาสตร ์
ผศ.ดร.น้ าฝน  ศีตะจิตต์ ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร, วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร,  

วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี Ph.D. Polymer Chemistry and Engineering,  

M.S. Polymer Science, วท.บ. เคมี 
ผศ.ดร.ยุพดี  เส้นขาว กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี), ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (เคมี), 

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

กศ.บ. เคม ี
ผศ.ดร.ส าเนียง  อภิสันติยาคม 
 

วท.ด. เคมี, วท.ม. เคมีอินทรีย,์  
วท.บ. เคม ี

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

ผศ.ดร.สุธาสินี  นิลแสง Ph.D. Food Engineering and Bioprocess,  
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ, วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 

ผศ.ดร.สุนาฎ  เตชางาม Ph.D. Clinical Sciences, M.S. Clinical Nutrition,  
วท.บ. ชีววิทยา 

ผศ.คชินทร์  โกกนุทาภรณ ์ วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต,์  
วท.บ. คณิตศาสตร ์

ผศ.จินตนา  จันทร์ศิร ิ กศ.ม. การวัดผลการศึกษา,  
กศ.บ. คณิตศาสตร ์

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(Faculty of Science and Technology) 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
ผศ.ณัฎฐิรา  ศุขไพบูลย ์ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ,  

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
ผศ.ทักษิณา  วิไลลักษณ ์ ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,  

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ผศ.วรายุทธ์  อัครพัฒนพงศ ์ วท.ม. การสอนฟิสิกส์ - คณิตศาสตร,์  

ศษ.บ. คณิต – ฟิสิกส ์
ผศ.วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล พบ.ม. สถิติประยุกต์ (ระบบและการจัดการสารสนเทศ),  

กศ.บ. คณิตศาสตร ์
ผศ.สมบูรณ์  ภู่พงศกร พบ.ม. สถิติประยุกต,์ ค.ม. คณิตศาสตร,์  

กศ.บ. คณิตศาสตร ์
ผศ.อารีย์  สงวนช่ือ วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์ (สุขศึกษา),  

ค.บ. สุขศึกษา 
ผศ.อิงอร  วงษ์ศรีรักษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์,  

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
อ.ดร.กาญจนา  สุจีนะพงษ์ กศ.ด. คณิตศาสตร์ศึกษา, กศ.ม. คณิตศาสตร์,  

กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
อ.ดร.ณฐกมลวรรณ  ศรีจั่นเพชร Ph.D. Polymer Science and Technology,  

M.S. Polymer Science, วท.บ. ปิโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร์ 
อ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล วท.ด.วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม, วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม,  

วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
อ.ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, กศ.ม. ฟิสิกส์,  

กศ.บ. ฟิสิกส ์
อ.ดร.เปรมจิตร  บุญสาย กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา, กศ.ม. ชีววิทยา,  

กศ.บ. ชีววิทยา 
อ.ดร.วิรามศรี  ศรีพจนารถ วศ.ด. วิศวกรรมศาสตร์, วท.ม. ชีวเคมี, 

วท.บ. เคมี 
อ.ดร.สุรสิทธิ์  ขวัญบุญบ าเพ็ญ Ph.D. Environmental Science Management  

วท.ม. เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม, วท.บ. เกษตรศาสตร์ 
อ.ดร.สุนทรี  จีนธรรม ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา, ศษ.ม. สิ่งแวดล้อม,  

กศ.บ. สุขศึกษา 
อ.กนกวรรณ  ปณุณะตระกูล MAT. Home Economics,  

ค.บ. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
อ.กมลมาศ  วงษ์ใหญ ่ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร,์  

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
อ.กิตติศักดิ์  สิงหส์ูงเนิน วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,  

คอ.บ. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร ์
อ.จันทราทิพย์  วงษ์กฤษ ค.ม. การพัฒนาครอบครัวและสังคม,  

ค.บ. คหกรรมศาสตร ์
อ.จิตติมา  กอหรั่งกูล วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม,  

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.จินต์จุฑา  ข าทอง วท.ม. อนามัยสิ่งแวดล้อม,  

วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 
อ.จุฑารัตน์  โพธ์ิหลวง วท.ม. คณิตศาสตร์,  

วท.บ. คณิตศาสตร ์
อ.จุฑามาศ  เบ้าค ากอง สม. วิทยาการระบาด, สด. สาธารณสุขศาสตร์ 

วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 
อ.จุรีมาศ  ดีอ ามาตย ์ คศ.ม. คหกรรมศาสตร์,  

คศ.บ. อาหารและโภชนาการ 
อ.ชุมพล  จันทร์ฉลอง วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ,  

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
อ.ไชย  มีหนองหว้า M.S. Computer Science,  

วท.บ. คอมพิวเตอร์ 
อ.ฐิติมา  เกศาหอม วท.ม. คณิตศาสตร์,  

วท.บ. คณิตศาสตร์ 
อ.ณกันต์วลยั  วิศิฎศร ี วท.ม. เภสัชวิทยา,  

พย.บ. พยาบาลศาสตร ์
อ.ณฐพงศ์  เมธินธรังสรรค ์ วท.ม. กีฏและสัตววิทยา,  

วท.บ. ชีววิทยา 
อ.ณหทัย  โชติกลาง สธ.ม. อนามัยสิ่งแวดล้อม,  

วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
อ.ณพัฐอร บัวฉุน วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา,  

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
อ.ณัฐกานต์ ทองพันธ์พาน วท.ม. การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท,  

วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
อ.ณัฐพงศ์  วัฒนศิริพงษ ์ วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ,  

วท.บ. คณิตศาสตร ์
อ.ดรุณี  หันวสิัย ค.ม. คณติศาสตร,์  

ค.บ. คณิตศาสตร ์
อ.ดวงเดือน  วัฏฏานุรักษ ์ วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ,  

วท.บ. ชีววิทยา 
อ.ดาวรถา  วีระพันธ ์ ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร,์  

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
อ.นพรัตน์  ไวโรจนะ วท.ม. คณิตศาสตร์,  

ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร ์
อ.นันทิภา  แก้วลี วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์,  

วท.บ. เทคนิคการแพทย ์
อ.บุษยา  จูงาม วศ.ม. วิศวกรรมความปลอดภยั,  

วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
อ.เบญจางค์  อัจฉริยะโพธา คศ.ม. คหกรรมศาสตร,์  

คศ.บ. อาหารและโภชนาการ 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.ประณมกร  อัมพรพรรดิ ์ M.A. Information Science Database System,  

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร ์ 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์อ.ปัณณรัตน์  วงศ์พัฒนานิภาส วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร,์ 
คอ.บ. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร ์

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

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

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

อ.ภวินท์พล  โชติวรรณวิรัช วท.ม. อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา (หลักสตูรนานาชาติ) 
วท.บ. ชีววิทยา 

อ.มณทิพย์  จันทร์แก้ว วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (มลพิษอากาศ),  
วท.บ. สิ่งแวดล้อม 

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

อ.ยงยุทธ  สงวนชม วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์ (บริหารโรงพยาบาล),  
พย.บ. พยาบาลศาสตร์, ค.บ. เกษตรศาสตร ์

อ.เยาวภา  แม่นปืน วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,  
วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 

อ.โยธิน  กัลยาเลิศ กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา,  
ค.บ. ฟิสิกส ์

อ.ใยแพร  ชาตรี วท.ม. โภชนศาสตร์,  
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร ์

อ.วิริยาภรณ์  กล่อมสังข์เจริญ วท.ม. สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,  
วท.บ. คณิตศาสตร ์

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

อ.วัฒนา  อัจฉริยะโพธา วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ,  
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 

อ.เศรษฐพงศ์  วงษ์อินทร์ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ,  
วท.บ. สถิติประยุกต์ 

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

อ.แสนศักดิ์  หัสค า วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ,  
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์

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

อ.อมีนา  ฉายสุวรรณ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ,  
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.อรรถพร  ธนูเพ็ชร ์ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ,  

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ.อรุณี   ค าแผ่นไชย วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร,์  

วท.บ. สถิติประยุกต ์
อ.เอกราช  สมบัตสิวัสดิ์ สม. สาธารณสุขศาสตร ์

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร ์
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ผู้บริหารประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
ผศ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ รักษาการคณบด ี
อ.ดร.เรืองเดช  เร่งเพียร รักษาการรองคณบด ี

 

คณาจารย์ประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
ศ.ดร.บญุทัน  ดอกไธสง Ph.D. Honorary in Education Administration,  

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

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

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

รศ.ดร.สรุินทร์  นิมางกูร Ph.D. Development Administration, M.S. Statistics,  
วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

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

ผศ.ดร.สุวารีย์  ศรีปูณะ ศษ.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา, M.A. Social Development,  
กศ.บ. สังคมศึกษา 

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

อ.ดร.ธงชัย  นิลค า ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา, กศ.ม. การวัดผลการศึกษา,  
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์

อ.ดร.นพ.บรรพต  ต้นธีรวงศ ์ Ph.D. Buddhist Studies,  
ส.ม. , พบ. 

อ.ดร.น้ าเพชร  อยู่สกลุ รป.ด. การจัดการภาครัฐและเอกชน,   
รป.ม. การจัดการภาครัฐและเอกชน, วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า   

อ.ดร.บุญเลิศ  วงค์โพธิ ์ ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา, วท.ม. สิง่แวดล้อมศึกษา,  
ศษ.บ. การศึกษานอกระบบ 

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

อ.ดร.รวีวรรณ  สนั่นวรเกยีรต ิ ศษ.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา, กศ.ม.วทิยาศาสตร์ศึกษา,  
กศ .บ .เคมี  

 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

(Collage Innovation Management (CIM)) 
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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.ดร.เรืองเดช  เร่งเพียร Ph.D. Business Administration, MIS. Information System,  

B.B.A. Hotel Management & Advertising Management 
อ.ดร.วงศ์ธีรา  สุวรรณิน Ph.D. Business Administration, M.A. Economics,  

ศ.บ. เศรษฐศาสตร ์
อ.ดร.สรุศักดิ์  จริวัสตร์มงคล กจ.ด. การจดัการสื่อสาร, ศศ.ม. พัฒนาสังคม,  

บธ.บ. การเงิน 
อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล กศ.ด. การศึกษาผู้ใหญ่, ศศ.ม. พัฒนาสังคมศาสตร,์  

ศศ.บ. รัฐศาสตร ์
อ.จานนท์  ศรีเกต ุ วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,  

วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม) 
อ.จีรภัทร์  อัฐฐิศิลปเ์วท วท.ม. เกษตรศาสตร์,  

วท.บ. เกษตรศาสตร ์
อ.ณัฐกานต์  ตั้งวนาไพร วท.ม. การจัดการการบิน,  

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
อ.ทิฆัมพร  อรุณศรีประดิษฐ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,  

วท.บ. วนศาสตร ์
อ.ปฏิมา  กันศิร ิ วท.ม. การบริหารการบิน,  

อ.บ. ภาษาไทย 
อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา บธ.ม. การจัดการการบิน,  

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อ.มนูญ  มนูขจร M.P.M. Public Management,  

บธ.บ. การจัดการทั่วไป 
อ.ลลิดา  แก้วฉาย Master of Science in Corporate Brand Management, 

B.B.A. Advertising Management 
อ.ลลิตลักษณ์  ธารีเกษ วท.ม. การบริหารการบิน,  

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
อ.สิรินดา  คลี่สุนทร บธ.ม. การจัดการการบิน,  

บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
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คณาจารย์ประจ างานวิชาศกึษาทั่วไป 

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

กศ.บ. สังคมศึกษา 
อ.ดร.โรจนันท์  ทรงอยู่ ปร.ด. วิชาวัฒนธรรมศาสตร์, ศศ.ม. การจัดการทางวัฒนธรรม,  

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อ.ดร.สุภารัตน์  ค าเพราะ ค.ด. การบริหารการศึกษา, กศ.ม. การศึกษานอกระบบ,  

ค.บ. การศึกษา 
อ.กานต์มณี  ไวยครุฑ บธ.ม. บริหารธุรกิจ,  

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
อ.จุฑามาศ  ทองมูล พบ.ม. เทคโนโลยีการบริหาร (การจัดการประยุกต์), 

ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสื่อสาร (เกียรตินิยมอับดับ 2) 
อ.ธีรพงษ์  น้อยบุญญะ ศศ.ม. รัฐศาสตร์,   

ศศ.บ. รัฐศาสตร ์
อ.ปิญชาน์  สงวนเกียรต ิ ศศ.ม. รัฐศาสตร์,  

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

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 
อ.วรภร  อ่ิมเย็น บธ.ม. การบัญชีบริหาร,  

บธ.บ. การบัญชี 
 

คณาจารย์ประจ าศูนย์ภาษา 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
อ.กุสุมา  เลาะเด อ.ม. ภาษาศาสตร,์  

ศศ.บ. ภาษามลาย ู
อ.จิรารตัน์  ประยรูวงษ์ อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ,  

อ.บ. ภูมิศาสตร ์
อ.ประวิทย์  ธงชัย M.A. Linguistics,  

ศน.บ. ภาษาอังกฤษ 
อ.ปัทมา  รื่นสุข ศศ.ม. ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ,  

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
อ.วรวรรณ   วงศ์ศรีวิวัฒน์ กศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ,  

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  
อ.อรอุมา  จริงจิตร  M.A. Linguistics,   

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ตอนที่ 2 
ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2506 
………………............................................. 

 
กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบให้เหมาะสม

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

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

3. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้เข้าสอบทุกประเภทที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. ผู้เข้าสอบ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 4.1 การแต่งกาย ถ้าเป็นนักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน ถ้าเป็นผู้สมัครสอบต้องแต่งกาย

ให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
 4.2 ผู้เข้าสอบจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องรู้ว่าสถานที่สอบอยู่ ณ ที่ห้องใดเพื่อมิให้เกิด

ความขลุกขลัก และหาที่สอบไม่พบในวันเร่ิมสอบ 
 4.3 ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใด 

ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่ส าหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าสอบหลังจากเวลาลงมือแล้ว
15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น 

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

ผู้ก ากับการสอบ 
 4.10 ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 4.11 ผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบ และไม่กระท าการใดๆ อันเป็น

การรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา 20 นาที หลังจากเริ่มสอบวิชา
นั้นไม่ได้ 

 4.12 ไม่น ากระดาษส าหรับเขียนตอบที่ผู้ก ากับการสอบแจกให้ออกไปจากห้องสอบ 
5. ผู้เข้าสอบผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนระเบียบ ข้อ 4 หรือพยายามกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด 

เมื่อได้สอบสวนแล้ว ประธานกรรมการ หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการสอบมีอ านาจสั่งไม่ให้ผู้นั้นเข้าสอบ
วิชานั้น หรือสั่งไม่ตรวจค าตอบวิชานั้นของผู้นั้น โดยถือว่าสอบตกเฉพาะวิชาก็ได้ 

 ถ้ากระท าการดังกล่าวในวรรคต้นเข้าลักษณะร้ายแรง อาจสั่งไม่ให้ผู้นั้นเข้าสอบต่อไปอีกก็ได้ 
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 ถ้าผู้กระท าการฝ่าฝืนระเบียบ หรือพยายามกระท าทุจริตในการสอบเป็นข้าราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยตามกฎหมายอีกโสดหนึ่ง 

6. ผู้เข้าสอบผู้ใดกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อได้สอบสวนแล้วให้ประธานกรรมการ 
หรือผู้อ านาจหน้าที่ในการจัดการสอบสั่งไม่ตรวจค าตอบและถือว่าผู้นั้นสอบตกทุกวิชาในการสอบคราวนั้น 

 ถ้าผู้กระท าการทุจริตในการสอบเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ถือว่าเป็นการประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการสอบสวนเพื่อไล่ออกหรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายอีกโสดหนึ่ง 

7. ในกรณีทุจริตในการสอบด้วยวิธีคัดลอกค าตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกันให้สันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าผู้นั้นได้สมคบกันกระท าการทุจริต 

 
 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2506 

 
 

ปิ่น  มาลากุล 
(หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล) 

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ. 2548 

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

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

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

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

 
 

(นายอดิศัย  โพธารามิก) 
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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กฎกระทรวง 
ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

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

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

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

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

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

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

เดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
ข้อ 2  ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา ก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 
 

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

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

 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551  จึง
ตราข้อบังคับ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551”  
 ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548   
 ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   
จังหวัดปทุมธานี 
  “คณบดี” หมายความว่า คณบดีทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  “คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 
  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่เรียนในเวลาราชการเป็นส าคัญ 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เรียนนอกเวลาราชการเป็นส าคัญ 
  “การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการเป็นส าคัญ 
  “การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการเป็นส าคัญ 
  “หน่วยกิต” หมายถึง  มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่ละรายวิชา 
 ข้อ 5 ผู้ใดเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ก่อนที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ต่อไป 
 ข้อ 6 บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว  
ในข้อบังคับนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน   
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 ข้อ 7  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ
หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
วินิจฉัยชี้ขาด 

 

หมวด 1 
ระบบการศึกษา 

 

 ข้อ 8 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใช้ระบบทวิภาคโดยปีการศึกษาหนึ่ง
แบ่งออกเป็นภาคการศึกษาปกติ  2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  มีระยะเวลาเรียน 
แต่ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 
โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับจ านวนชั่วโมงการเรียนที่จัดให้ส าหรับรายวิชานั้น  
ในภาคการศึกษาปกติก็ได้  
 ข้อ 9  การก าหนดหน่วยกิตแต่ละวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์  ดังนี้ 
  9.1 วิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  15 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  9.2  วิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  9.3  การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  9.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 

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

หมวด 3 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การโอนย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร 

การพ้นและการขอคืนสภาพนักศึกษา 
 

 ข้อ 13  ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  13.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส าหรับ
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าขั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ส าหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
  13.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  13.3  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  13.4 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
 
 ข้อ 14 การรับนักศึกษา 
  14.1 การรับเข้าเป็นนักศึกษา ให้ใช้วิธีการคัดเลือกด้วยวิธีสอบหรือการคัดเลือกด้วย
วิธีพิจารณาความเหมาะสม วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระดับคณะและดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย 
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  14.2  มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเข้าเรียนบางรายวิชาและ
น าหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้นั้นสังกัดได้ โดยลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย ที่ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษาเพื่อการจัดการศึกษา   
 ข้อ 15  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  15.1  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษา ต้องมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา โดยส่งหลักฐานและช าระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา
เพื่อการจัดการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  15.2  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาแต่ไม่มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
  15.3  ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาก็ต่อเมื่อ 
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว 
  15.4  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรใดและประเภทการศึกษาใด
ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรนั้นและประเภทการศึกษานั้น 
 ข้อ 16  ประเภทการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่ 
  16.1 การศึกษาภาคปกติ 
  16.2  การศึกษาภาคพิเศษ      
 ข้อ 17  ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น  2 ประเภท  ได้แก่ 
  17.1  นักศึกษาภาคปกติ 
  17.2  นักศึกษาภาคพิเศษ  
 ข้อ 18  การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษา เปลี่ยนประเภท
นักศึกษาได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ส าหรับนักศึกษาประเภทนั้น 
 ข้อ 19  การเปลี่ยนหลักสูตร 
  19.1  นักศึกษาอาจเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะเดียวกันโดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณบดี ส่วนการเปลี่ยนแปลงหลักสตูรข้ามคณะให้ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับคณะที่เกี่ยวข้อง
และให้ได้รับเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย  
  19.2 นักศึกษาที่เปลี่ยนหลักสูตรจะต้องมีเวลาเรียนในหลักสูตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ภาคการศึกษา  
 ข้อ 20  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
  20.1  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับ  และมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการระดับคณะที่ขอเข้าศึกษานั้น 
  20.2  คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
   20.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 13 
   20.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิม 
   20.2.3 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้ถูกพักการเรียน 
  20.3  การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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 ข้อ 21  นักศึกษาพ้นจากสภาพนักศึกษา เม่ือ 
  21.1 ตาย 
  21.2  ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก 
  21.3 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามข้อ 33 
  21.4  ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย 
   การคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย ให้กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
   21.4.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
   21.4.2 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้วไม่ช าระค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียม
การศึกษาต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยไม่มีหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย 
   21.4.3  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 13 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
   21.4.4 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อลงทะเบียนเรียนและ
มีผลการเรียนแล้ว 2 ภาคการศึกษาปกติหรือได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อลงทะเบียนเรียน 
และมีผลการเรียนแล้ว  4 ภาคการศึกษาปกตินับแต่วันเข้าเรียนและในทุก ๆ สองภาคการศึกษาปกติถัดไป
ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษให้นับการศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษารวมเข้าด้วย 
   21.4.5 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบก าหนดระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 11 
   21.4.6 นักศึกษาไม่ผ่านการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพเป็นคร้ังที่ 2     
 ข้อ 22  นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยไม่ได้กระท าผิดทางวินัยหรือไม่ได้พ้นสภาพ
นักศึกษาเพราะมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 21.4.4 อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้โดยได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับคณะ 
                        

หมวด 4 
การลงทะเบียนเรียน 

 

 ข้อ 23 การลงทะเบียนเรียน 
  23.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน
ด าเนินการแทนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้     
   วิธีการลงทะเบียนเรียน วัน เวลา และสถานที่  ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด 
   นักศึกษาที่ลงทะเบยีนล่าช้าต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราที่มหาวทิยาลัยประกาศก าหนด 
  23.2  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระเงินตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษาพร้อมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนต่อมหาวิทยาลัย 
  23.3 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาใดต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ในภาคการศึกษานั้นเป็นจ านวนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด   
  23.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยประกาศก าหนดจะไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
จากคณบดี  แต่ทั้งนี้จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ 
หรือ ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 
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  23.5 นักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดในแต่ละภาคการศึกษาจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ถ้ารายวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนมีข้อก าหนดว่าต้องเรียน
รายวิชาอ่ืนก่อน  นักศึกษาต้องเรียนและสอบได้รายวิชาที่ก าหนดนั้นก่อนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาที่ประสงค์ นั้นได้  เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
  23.6 นักศึกษาภาคปกติมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ 
ภาคการศึกษาละไม่เกิน 22 หน่วยกิต และนักศึกษาภาคพิเศษมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาละไม่เกิน 12 หน่วยกิต    
   ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขออนุมัติต่อคณบดี 
เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในวรรคก่อนได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน  
ภาคการศึกษาละ 25 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และไม่เกินภาคการศึกษาละ 16 หน่วยกิตส าหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ   
  23.7 ในกรณีที่มี เหตุผลความจ าเป็นคณบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาภาคพิเศษ
ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่จัดส าหรับนักศึกษาภาคปกติหรือให้นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนบางรายวิชา
ที่จัดส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษได้ แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเช่นเดียวกับ
นักศึกษาภาคพิเศษ 
 ข้อ 24 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  
  24.1 การลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตร 
  24.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ก็ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนวิชานั้น แต่ทั้งนี้ นักศึกษาต้องช าระค่าหน่วยกิต รายวิชาที่เรียนนั้น
และนักศึกษาต้องระบุในบัตรลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
  24.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชา
เป็นพิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กับต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาภาคพิเศษ  
 ข้อ 25 การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอยกเลิกรายวิชาที่จะเรียน   
  25.1 การขอถอน ขอเพิ่ม และการขอยกเลิกรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนก่อน   
  25.2 การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาที่จะเรียนต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาได้
ภายใน 6 สปัดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ  23.5 และข้อ 23.6  
  25.3 การขอยกเลิกรายวิชาใด ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการสอบประจ า
ภาคการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์  
 ข้อ 26 การขอคืนค่าลงทะเบียนรายวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วย
การรับและจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา  
 ข้อ 27  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
  27.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ที่ว่าด้วยวินัยนักศึกษา จะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด  
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
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  27.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 
สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดการศึกษาภาคปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดการศึกษาภาคฤดู ร้อน 
มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 ข้อ 28 การลาพักการเรียน 
  28.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   28.1.1 ถูกเกณฑ์หรือถูกเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
   28.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 
   28.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคการศึกษานัน้ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   28.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา   
  28.2 นักศึกษาที่ต้องการลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่ 3 ของภาคการศึกษา
ที่ลาพักการเรียน 
   การอนุมัติให้นักศึกษาลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี   
   นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีได้ ไม่ เกิน  1             
ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบก าหนด
พักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนใหม่และต้อง
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย   
  28.3  ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียน
รวมเข้าในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
  28.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เม่ือจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดีแล้วจึง
จะกลับเข้าเรียนได้  
 ข้อ 29 นักศึกษาที่ประสงค์ขอลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ยื่นหนังสือ
ขอลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนการลาออกจะสมบูรณ์ 
 

หมวด 5 
การวัด และประเมินผลการศึกษา 

 

 ข้อ 30 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ แต่ทั้งนี้นักศึกษาที่มีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป แต่
ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของวิชานั้นจะมีสิทธิเข้าสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากกรรมการระดับ
คณะก่อน  
 ข้อ 31 ให้มีการวัดผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและหรือมีการวัดผลระหว่างภาคการศึกษา 
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการวัดผลและประเมินผลของแต่ละหลักสูตร  
 ข้อ 32 การประเมินผลการศึกษา ให้ผู้สอนเป็นผู้ประเมินและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ระดับคณะ   
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  32.1 เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา แบ่งเป็น 8 ระดับ และมีค่าระดับ ดังนี้ 
   ระดับขั้นผลการเรียน      ความหมาย ค่าระดับ 
    A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
    B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
    B ดี (Good) 3.0 
    C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
    C พอใช้ (Fair) 2.0 
    D+ อ่อน (Poor) 1.5 
    D อ่อนมาก (Very Poor)        1.0 
    F ตก (Failed)  0.0 
  32.2 ในกรณีทีไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับได้ให้ประเมิน โดยใช้สัญลักษณ์  ดังนี้
   สัญลักษณ์ ความหมาย    
    P         ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (Pass)   
    NP         ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (No Pass)  
    I        ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
    W         การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
    Au         การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
  32.3  การให้  F กระท าในกรณีต่อไปนี้ 
   32.3.1 นักศึกษาสอบตก 
   32.3.2 นักศึกษาขาดสอบปลายภาคโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ระดับคณะ 
   32.3.3 นักศึกษามีเวลาเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 30 
   32.3.4 นักศึกษาทุจริตในการสอบ   
  32.4 การให้  P กระท าได้ในการให้คะแนนรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิตหรือใน
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินจากจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ และผลการเรียนในรายวิชานั้น  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
  32.5 การให้ I ในรายวิชาใดกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
   32.5.1 นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 30 แต่ไม่ได้สอบ เพราะป่วย
หรือเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี 
   32.5.2 ผู้สอนและคณบดีเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เนื่องจากนักศึกษา 
ยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์ 
    นักศึกษาที่ได้ I จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อเปลี่ยน 
I ให้เสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าวให้ผู้สอนประเมินผลจากคะแนนที่มีอยู่และ
ด าเนินการส่งผลการเรียนภายในสองสัปดาห์นับแต่สิ้นสุดภาคการศึกษานั้น ในกรณีที่ผู้สอนไม่ด าเนินการ
ภายในเวลาที่ก าหนดและเป็นเหตุอันเนื่องมาจากความบกพร่องของนักศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยน I เป็น F 
หรือไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ในกรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษาอธิการบดีอาจอนุมัติให้
ขยายเวลาต่อไปได้ 
  32.6 การให้  W  ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้  
   32.6.1 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการเรียนวิชานั้น ตามข้อ 25.3 
   32.6.2 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ 28  
   32.6.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น  
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   32.6.4 นักศึกษาที่ได้ระดับผลการเรียน I เพราะเหตุตามข้อ 32.5.1 และ
ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ท าการสอบเพื่อประเมินผลการเรียนและครบก าหนดเวลาที่ก าหนดให้สอบแล้วแต่เหตุ
ตามข้อ 32.5.1 นั้น ยังไม่สิ้นสุด 
  32.7 การให้ Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีที ่น ักศึกษาได้รับอนุมัติให้
ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต ตามข้อ 24    
  32.8 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ าเพื่อแก้ผลการเรียนที่ตกหรือเรียนแทน
เพื่อเพิ่มผลการเรียนในรายวิชาใด  ให้น าจ านวนหน่วยกิตและค่าระดับที่ได้รับของทุกรายวิชาที่มีระบบการ
ให้คะแนนเป็นค่าระดับมารวมค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยด้วย   
  32.9 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น   
  32.10 ค่าระดับเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ ง
และหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม 3 ต าแหน่ง 
และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะต าแหน่งที่ 3 เพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
  32.11 ค่าระดับเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับของแต่ละรายวิชา  
ที่เรียนทั้งหมดตามข้อ 32.8 เป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 3 ต าแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะต าแหน่งที่ 3 เพื่อให้เหลือ
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง     
  32.12 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้  I เท่านั้น  
 ข้อ 33 การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน  
  รายวิชาใดที่นักศึกษาได้  F หรือไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ถ้าเป็นวิชาบังคับ
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือถ้าเป็นวิชาเลือกนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเลือกเรียน
รายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันแทนก็ได้   
 

หมวด 6 
การส าเร็จการศึกษา 

 

 ข้อ 34  นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
  34.1 มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม  
  34.2 สอบได้รายวิชาครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
  34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
  34.4  มีเวลาเรียนเป็นไปตามข้อ 9  
 ข้อ 35  กรณีนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วและได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อท าค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 11 
 ข้อ 36 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้  
  36.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับ
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และ
เรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับ
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมและของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
ไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง   
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะ
ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะ
ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง   
  36.2  สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ NP  
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  
  36.3 มีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้ 
   36.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ใช้เวลา
ในการศึกษา 4 ภาคการศึกษาปกติ และส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช้เวลาในการศึกษา 6 หรือ 7 ภาคการศึกษา 
ทั้งนี้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   36.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ใช้เวลา
ในการศึกษา 6 ถึง 8 ภาคการศึกษาปกติ และส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช้เวลาในการศึกษา 11 หรือ 12 
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   36.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ใช้เวลาใน
การศึกษา 9 หรือ 10 ภาคการศึกษาปกติ และส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช้เวลาในการศึกษา 14 หรือ 15 
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 37  นักศึกษาที่เทียบโอนหน่วยกิตและยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม 
ข้อ 38  ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอรับอนุปริญญา

หรือปริญญาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ข้อ 39  มหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านงขอรับอนุปริญญาหรือปริญญา

ต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 34 เพื่อเสนอชื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือ
ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย  
 

        ประกาศ  ณ  วันที่  22  ธันวาคม  2551 
 

 
                       (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 

                                     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
                                          ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา 

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

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

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา และเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  

ข้อ 4 ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

ข้อ 5  การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา           
 5.1 การเรียนจากสถาบันการศึกษา 
  5.1.1 ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
   (1)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
   (2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า

สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน 
   (3)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือ

เทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ระดับผลการประเมินผ่านในรายวิชาที่ไม่
ประเมินผลเป็นค่าระดับ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นก าหนด 
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   (4)  นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสาม
ในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

   (5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ ได้ รับอนุมัติ ให้ เทียบโอนได้จากต่าง
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

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

   (7) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ให้บันทึกในระเบียนการเรียนของนักศึกษา  
โดยใช้อักษร P 

  5.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
   (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือ

เทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
   (2)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า

สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
   (3)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B หรือ

เทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S 
   (4) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสาม

ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
   (5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะ

ไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   (6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี

การศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 5.2 การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
  5.2.1 การเทียบความรู้จากประสบการณ์จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา

ตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
  5.2.2 การประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา ท าได้

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

อุดมศึกษาอ่ืน จะต้องยื่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิด          
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา 

 ส าหรับการขอเทียบโอนจากประสบการณ์สามารถท าได้ในทุกภาคการศึกษา 
 นักศึกษามีสิทธิขอเทียบโอนและยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 
ข้อ 7  การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา การนับจ านวน        

ภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
 7.1 นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคปกติให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 

22 หน่วยกิต เป็น  1 ภาคการศึกษา 
 7.2  นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคพิเศษให้นับจ านวนหน่วยกิตไม่เกิน 12 

หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา 
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 7.3 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต เป็น 1         
ภาคการศึกษา  

ข้อ 8  การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา  

ข้อ 9 ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณามีความเห็นการเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเว้นรายวิชาแล้วเสนออธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  

ข้อ 10 ให้ใช้ระเบียบนี้ กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป  
ข้อ 11 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหา

จากการใช้ระเบียบนี้ 
ประกาศ ณ  วันที่  18  มีนาคม  2549                                    

 
 

   (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 
                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

      ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา 

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

 
เพื่อให้การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง อาศัย

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

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

ข้อ 2 บรรดาระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือข้อบังคับอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

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

ก าหนด 
ข้อ 6 ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนควบคุมการเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์

หลักฐานแสดงผลการศึกษา โดยจัดให้มีบัญชีรับจ่ายเป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบ 
ข้อ 7 ให้นายทะเบียนเป็นผู ้รับผิดชอบและด าเนินการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา  

ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ข้อ 8  เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้ถือเอาวันที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของ

นักศึกษาว่าครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
และข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสร็จสิ้นเป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา  

ข้อ 9 การออกประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตร 
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 (1) มหาวิทยาลัยจะออกประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตรให้เมื่อ
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

 (2) ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตรให้ประทับตราดุนของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 10 การออกวุฒิบัตรและเกียรติบัตร 
 (1) มหาวิทยาลัยมีอ านาจออกวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ เข้ารับอบรมหลักสูตรการอบรม 

ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นและมีเวลาการอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง 
 (2) มหาวิทยาลัยมีอ านาจออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ท าคุณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัย  

สังคม และประเทศชาติ 
 (3)  ให้อธิการบดีและผู้อ านวยการฝึกอบรม ลงนามในวุฒิบัตร และให้อธิการบดีลงนาม

ในเกียรติบัตรพร้อมทั้งประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 11 การออกใบรับรองผลการศึกษา 
 (1)  มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองผลการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาครบถ้วนตาม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 (2) ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับ ให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายเจ้าของใบรับรอง 

และอธิการบดี  หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  ลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 12 การออกใบรับรองคุณวุฒิ 
 (1) โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิให้แก่ผู้ที่

สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรแล้วแต่ยังไม่ได้รับ  
ใบประกาศนียบัตร หรือใบอนุปริญญาบัตร หรือใบปริญญาบัตร 

 (2) ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายผู้ขอใบรับรอง  และ
อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 13 การออกใบรายงานผลการศึกษา  
 (1) มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาให้แก่ผู้ก าลังศึกษาอยู่ หรือผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
 (2) ใบรายงานผลการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ให้รายงานผลการศึกษาถึงภาค

การศึกษาที่ทราบผลการศึกษาแล้ว 
 (3) ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับ ให้นายทะเบียนและอธิการบดี หรือรองอธิการบดี

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

จนใช้การไม่ได้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบทดแทนให้ตามที่เห็นสมควร  
 (2) ในกรณีที่ระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหาย หรือช ารุดจนไม่สามารถจะออก 

ใบรายงานผลการศึกษาได้ ถ้าผู้ขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอ่ืน แสดงผลการศึกษา ซึ่งอธิการบดีพิจารณา
เห็นว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ ให้มหาวิทยาลัยออกใบแทนโดยไม่ต้องลงรายละเอียดผลการศึกษาแต่ให้  
ผู้ออกใบส าคัญดังกล่าว หมายเหตุไว้ด้วยว่าหลักฐานแสดงผลการศึกษา สูญหาย   

 (3)  ใบแทนทุกฉบับให้นายทะเบียน และอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายลงนาม
และประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 

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

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

ค่าธรรมเนียม 
ข้อ 16 ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องขอรับหลักฐานประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตรหรือปริญญาบัตร  

ภายในก าหนด 3 เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หากพ้นก าหนดดังกล่าวต้องเสียค่าเก็บรักษา
จ านวน  100  บาท 

ข้อ 17 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้   และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหา
จากการใช้ระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ  วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2549              
          

 
 

     (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 
                                                 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

   ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาระดบัอนุปริญญา ปริญญาตรีภาคปกติ   

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

 
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาภาคปกติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัย

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

 “ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างเวลา 
หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษานั้นจนถึงเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาใหม่ 

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

 “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ  วิธีการเรียน  ควบคุมการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ 

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

ข้อ 7 การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 8 นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือ
ลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษก็ได้ 

 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชาดังตอ่ไปนี้ 
 (1)  วิชาปรับพืน้ฐาน  (Prerequisite) 
 (2)  วิชาที่ผลการเรียนเป็น  F  หรือ ไม่ผ่าน 
 (3)  วิชาที่ต้องเรียนเป็นภาคเรียนสุดทา้ย เพื่อให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
 (4)  วิชาอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบยีบนี้  และมีอ านาจวนิิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจาก
การใช้ระเบียบนี ้   

 ประกาศ ณ  วันที่  18  มีนาคม  2549                     
 
 

                           (นายมชียั  ฤชุพันธุ)์ 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

     ในพระบรมราชปูถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา 
ระดับปรญิญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 

………………………………………… 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ                           
ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
พ.ศ. 2552  และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  7/2553 เมื่อวันที่              
1  กรกฎาคม 2553  อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553”  

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 บรรดาประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่เรียกเก็บคร้ังเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เป็นค่าขึ้นทะเบียน
นักศึกษา ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา และค่าเอกสารคู่มือการศึกษารวม  500  บาท 

ข้อ  5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา 
    5.1  นักศึกษาภาคปกติ 

5.1.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป    2,000    บาท 
5.1.2  ค่าธรรมเนียมสาขาวชิา 

  5.1.2.1  สาขาการศึกษา สาขาศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ  
สาขาการบัญช ีและสาขารัฐประศาสนศาสตร์       1,000    บาท 

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

 ในกรณีที่นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาเฉพาะค่าธรรมเนียมสาขาวิชาตามข้อ 5.1.2 และค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 1,500 บาท 
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5.2   นักศึกษาภาคพิเศษ 
 5.2.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป   2,000   บาท 
 5.2.2  ค่าธรรมเนียมสาขาวชิา 
  5.2.2.1  สาขาการศึกษา สาขาศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ 

 สาขาการบัญช ีและสาขารัฐประศาสนศาสตร ์     1,000   บาท 
  5.2.2.2  สาขานิติศาสตร ์              6,000   บาท 
  5.2.2.3  สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์      22,000   บาท 
  5.2.2.4  สาขาวิทยาศาสตร ์   2,000   บาท 
  5.2.2.5  สาขาการจัดการการบนิ 20,000   บาท 
 5.2.3  ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย    4,000   บาท 

ข้อ  6  นักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา  ดังนี้ 

   6.1  นักศึกษาภาคปกติ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะค่าธรรมเนียมสาขาวิชา
ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ  5.1.2 และให้เรียกเก็บค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย  1,500  บาท  

   6.2  นักศึกษาภาคพิเศษ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะค่าธรรมเนียมสาขาวิชา
ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.2.2 และให้เรียกเก็บค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย  1,500   บาท 

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

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

ข้อ  8  ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บเฉพาะกรณี 
   8.1 ค่าปรับการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายช้ากว่าก าหนด 
 8.1.1  นักศึกษาภาคปกติ วันละ  20  บาท แตไ่ม่เกิน  1,500  บาท 
            8.1.2  นักศึกษาภาคพิเศษ วันละ  30  บาท  แต่ไม่เกิน  2,000  บาท 
     8.2  ค่ารักษาสภาพการเป็นนกัศึกษา 
 8.2.1  นักศึกษาภาคปกติ  ภาคการศึกษาละ  500  บาท  
 8.2.2  นักศึกษาภาคพิเศษ  ภาคการศึกษาละ 1,000  บาท 
     8.3  ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาจากการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 8.3.1  นักศึกษาภาคปกติ  ภาคการศึกษาละ  500  บาท 
 8.3.2  นักศึกษาภาคพิเศษ  ภาคการศึกษาละ  1,000  บาท 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ภาคการศึกษาละ  3,000  บาท 
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 ข้อ  9  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
  

  ประกาศ  ณ  วันที่ 5 กรกฎาคม  2553 
 
 
 
                             (รองศาสตราจารย์  ดร. สมบัติ  คชสิทธิ์)  
                                         อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์   

     ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ 

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

 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย การรับ และจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  
และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2550  และโดยความเห็นของของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  
1/2550 เมื่อวันที่ 19  มกราคม  พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม        
เรียกเกบ็ไว้ ดังต่อไปนี้ 

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

นักศึกษา ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา และค่าเอกสารคู่มือการศึกษา รวม  500  บาท 
ข้อ  3  ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา 

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

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

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะค่าธรรมเนียมสาขาวิชา 3,000  บาท และให้เรียกเก็บค่าลงทะเบียน         
เหมาจ่าย 1,500 บาท 

ข้อ  5  ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเฉพาะกรณี 
5.1 ค่าปรับการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่าก าหนด วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน          

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

500 บาท 
5.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ ไม่ได้ถือสัญชาติไทยภาคการศึกษาละ          

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

             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
     ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ 
ระดับปรญิญาตรีสาขาการจัดการท่องเที่ยว 

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

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับ และจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี 
และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2550 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
1/2550 เมื่อวันที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียก
เก็บไว้ ดังต่อไปนี้ 

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

นักศึกษา   ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา และค่าเอกสารคู่มือการศึกษา  รวม  500  บาท 
ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและคา่ลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา 

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

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

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

ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษที่เรียนที่ศูนย์ให้การศึกษานอกมหาวิทยาลัยให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษา เป็นค่าบ ารุงศนูย์การศึกษาเพิ่มจากการเรียกเก็บตามข้อ 4 อีกดังนี้ 

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

5.1 ค่าปรับการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่าก าหนด วันละ 30 บาท แต่ไม่เกิน 
2,000 บาท 

5.2 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ  1,000  บาท 
5.3 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาจากการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 

1,000 บาท 
5.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ภาคการศึกษาละ 

3,000 บาท 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2551  เป็นต้นไป  
 

ประกาศ ณ วันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2550 
 
  
 

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

เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา 
ระดับปรญิญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 2) 

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

 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์         

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

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

ข้อ  2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้ท้ายข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เร่ืองก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553  

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

จังหวัดปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
           “5.1.2.6  สาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน   24,000  บาท” 
           ข้อ  5  ให้เพิ่มเติมข้อ 5.2 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เร่ืองก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรีและ
ปรญิญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 ดังนี้  
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            “5.2.2.6  สาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน   25,000  บาท” 
 

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

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

 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เร่ืองก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2553 ให้มีความเหมาะสม  
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2552 ข้อ 9 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม คร้ังที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 3)” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับแก่นักศึกษาเข้าใหม่ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็น
ต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกความในข้อ 5.1.2.3 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เร่ืองก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญา
ตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 5,000 บาท” 
 ข้อ 4  ให้ยกเลิกความในข้อ 5.2.2.3 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                            
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา           
ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “สาขาวิศวกรรมศาสตร์  5,000 บาท” 
 ข้อ 5 ให้เพิ่มเติมข้อ 5.1 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ดังนี้ 

“5.1.2.7    สาขาเทคโนโลยี  3,000 บาท 
  5.1.2.8    สาขาศิลปกรรมศาสตร์  1,000 บาท 
  5.1.2.9    สาขานิเทศศาสตร์  1,000 บาท 
  5.1.2.10  สาขาเศรษฐศาสตร์  1,000 บาท 
  5.1.2.11  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  3,000 บาท” 
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ข้อ 6 ให้เพิ่มเติมข้อ 5.2 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

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

ข้อ 7 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ ณ วันที่  3  พฤษภาคม  2555        
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
       อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  

                                             ในพระบรมราชปูถัมภ์ จงัหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

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

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ืองก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)  
พ.ศ. 2552 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่  8/2557 เมื่อวันที่  3 
กรกฎาคม 2557 อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี   
  ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 และนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ตามหลักสูตรหรือสาขาวิชาตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
 ข้อ 3  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จ านวน 1,500 บาท 
 ข้อ 4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา มีดังนี้ 
 4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาไทย          2,000  บาท 
 4.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย   10,000  บาท 
 4.3 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายทุกหลักสูตร      5,000  บาท 
 4.4 ค่าธรรมเนียมส าหรับบุคคลภายนอกอ่ืนที่ประสงค์มาเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยเป็น
รายวิชาให้ช าระค่าธรรมเนียม ดังนี้  
        4.4.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา    
                                   (1) บุคคลภายนอกที่มีสัญชาติไทย                           1,000  บาท 
                                   (2) บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย                   3,000  บาท             
        4.4.2  ค่าลงทะเบียนรายวิชา   
                 (1) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาในมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร
ที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ให้คิดค่าธรรมเนียมหน่วยกิตละ 300 บาท 
                (2) รายวิชาในหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ให้
คิดค่าธรรมเนียมหน่วยกิตละ 600 บาท 
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 4.5 ค่าธรรมเนียมสาขาวิชา 
     4.5.1  สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ ก าหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้  
   (1) สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาที่เป็น หลักสูตรปกติ 3,000 บาท 
   (2) สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ
หลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท 
                           (3) สาขาการสอนภาษาจีน 15,000 บาท 
    4.5.2  สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ 
                                 (1)  สาขาวิชาในคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชาที่ เป็น
หลักสูตรปกติ 3,000 บาท ยกเว้นสาขาวิชานิติศาสตร์ 7,000 บาท สาขาวิชาศิลปกรรม 4,000 บาท 
สาขาวิชาดนตรีสากล 4,000 บาท 

(2)  สาขาวิชาในคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตร 
ภาษาอังกฤษ หรือนานาชาติ 15,000 บาท ยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ           
15,000 บาท 

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

(3) สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ หรือโครงการพิเศษ เช่น 
โครงการส าหรับผู้บริหาร 13,000 บาท 
 4.5.4  สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดค่าธรรมเนียมดังนี้ 
                                (1)  สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตร
ปกติ 5,000 บาท  ยกเว้นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล และสาขาวิชา
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 8,000 บาท  
                                (2)  สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาที่เป็น หลักสูตร
นานาชาติ  15,000 บาท 

4.5.5  สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก าหนดค่าธรรมเนียมดังนี้ 
                                (1)  สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 
5,000 บาท     
                                (2)   สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกสาขาวิชาที่ เป็น หลักสูตร
นานาชาติ 15,000 บาท 
 4.5.6  สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก าหนดค่าธรรมเนียมดังนี้ 
                                (1)  สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติ 
5,000 บาท    
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                    (2)  สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชาที่เป็น หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ 15,000 บาท 

4.5.7 สาขาวิชาในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทุกสาขาวิชาที่ เป็นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ 23,000 บาท 
 ข้อ 5   ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บเฉพาะกรณี 
          5.1  ค่าปรับการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายช้ากว่าก าหนด 
วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 1,500 บาท 
          5.2  ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท         
          5.3  ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาจากการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 
1,500 บาท         
          5.4  ค่ากิจกรรมการส่งเสริมและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือ
สัญชาติไทย  หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน (นานาชาติ)  ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท         
 ข้อ 6  นักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และการลงทะเบียน
ภาคฤดูรอ้นให้ช 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 าหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตร
นานาชาติ 5,000 บาท 
 ข้อ 7  ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้     
ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่อธิการบดี และอธิการบดีเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด 
   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) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557    
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

~ 83 ~ 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
เรื่อง  การเก็บเงินค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา และค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (เพิ่มเติม) 

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

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

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

เรื่อง  การคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษา (เพิ่มเติม) 
พ.ศ. 2555 

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

 เพื่อให้การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ด้านการคืนเงินค่าประกันหอพัก  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายการเข้าพักของ
มหาวิทยาลัย ส านักสิทธิประโยชน์จึงก าหนดแนวปฏิบัติและเงื ่อนไขในการคืนเงิน ค่าบ ารุงหอพัก
นักศึกษาและค่าประกันหอพัก ดังนี้ 
 

 1.  ค่าบ ารุงหอพัก หมายความว่า เงินซึ่งได้รับช าระเพื่อให้ได้สิทธิในการเข้าอยู่ภายในหอพัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยก าหนดจ่ายเป็นภาคการศึกษาใน               
ปีการศึกษานั้นๆ นักศึกษาหอพักช าระค่าบ ารุงหอพักได้ที่ฝ่ายการเงิน 
 2.  ค่าประกันหอพัก หมายความว่า เงินซึ่งได้รับช าระเพื่อเป็นการประกันความเสียหายใน
ทรัพย์สินของหอพักซึ่งนักศึกษาได้เข้าพักและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นๆ รวมทั้งค่าประกันกุญแจ 
นักศึกษาหอพักช าระค่าประกันหอพักได้ที่ฝ่ายการเงิน 
 3.  มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันหอพัก เฉพาะกรณีที่นักศึกษาไม่กระท าความเสียหายใน
ทรัพย์สินของหอพัก  ซึ่งนักศึกษาได้เข้าพักและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นๆ  นักศึกษาหอพักรับเงิน        
ค่าประกันหอพักคืนได้ที่ฝ่ายการเงิน 
 4.  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาได้รับสิทธิให้เข้าพัก
ในหอพักของมหาวิทยาลัยแล้ว  และภายหลังนักศึกษาได้ท าให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินของหอพัก         
ซึ่งนักศึกษาได้เข้าพักและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นๆ ตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น 
 5.  การได้รับสิทธิให้เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ให้นับจากวันที่ช าระเงินค่าบ ารุงหอพัก             
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 6.  ในกรณีที ่นักศึกษาจะย้ายออกจากหอพักของมหาวิทยาลัยระหว่างภาคเรียน นักศึกษา           
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที ่ประจ าหอพักล่วงหน้า 15 วัน เพื ่อส ารวจความเสียหายในทรัพย์สินของหอพัก               
มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินประกันของเสียหายให้กับนักศึกษา  
 7.  ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

8.  ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานส านักสิทธิ
ประโยชน์เป็นผู้รับวินิจฉัยชี้ขาด 

 
         ประกาศ  ณ  วันที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2555 
 
 

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

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

 
  เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าภายในหอพักนักศึกษาและการช าระเงินค่าไฟฟ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์  และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและตระหนักในการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ห้องพักนักศึกษาอย่างประหยัด   
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ  4 และข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549  
มหาวิทยาลัยจึงประกาศหลักเกณฑ์วิธีการช าระเงินค่าไฟฟ้าและอัตราค่าไฟฟ้าในห้องพักนักศึกษาไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 1  ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

“ฝ่ายการเงิน” หมายถึง ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม -
ราชูปถัมภ์ 

“หอพักนักศึกษา” หมายถึง หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์ 

“ห้องพักนักศึกษา” หมายถึง ห้องพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
“ค่าไฟฟ้า” หมายถึง ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากนักศึกษา โดยค านวณจากหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ 

 ข้อ 2  ให้เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากนักศึกษาที่อยู่หอพักนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้ติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้าประจ าห้องนักศึกษา  โดยให้นักศึกษาช าระเงินค่าไฟฟ้าเป็นรายเดือน  
 ข้อ 3  วิธีการช าระเงินค่าไฟฟ้า ให้นักศึกษาหอพักช าระเงินค่าไฟฟ้าเป็นเงินสดที่ฝ่ายการเงินของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 4  อัตราค่าไฟฟ้าในห้องพักนักศึกษา อัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ  5  บาท 
 ข้อ 5  นักศึกษาต้องช าระเงินค่าไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนปิดภาคเรียน  หากไม่ช าระเงินตามก าหนด  
มหาวิทยาลัยคิดค่าปรับช าระเงินค่าไฟฟ้าล่าช้า ในอัตราวันละ 10 บาท และหากถึงก าหนดวันลงทะเบียน
ของภาคเรียนถัดไป นักศึกษายังมียอดค้างช าระค่าไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจะระงับการลงทะเบียนเรียน 
 ข้อ 6  ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
         ข้อ 7  ในกรณีมีปัญหาหรือไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้  ให้ประธานคณะกรรมการ
ด าเนินงานส านักสิทธิประโยชน์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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         ประกาศ  ณ  วันที่ 19  เมษายน  พ.ศ.  2555 
 
 
 
      (รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที่ 3 
แบบฟอร์มส าหรับนักศึกษา 
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ค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 
วันที.่...........เดือน..............................พ.ศ......................... 

 

เร่ือง ขอเทียบโอนผลการเรียนหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
เรียน คณบดี  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1.  ส าเนาใบรายงานผลการเรียน  
  2.  ค าอธิบายรายวิชาของสถาบันเดมิ (ต้องประทับตราสถาบันเดิมพร้อมลงนามผู้รับรองเอกสาร) 
 ข้าพเจ้า (นางสาว – นาง – นาย)..............................................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา.............................................................. 
นักศึกษา   ภาคปกต ิ  ภาคพิเศษ  o เสาร-์อาทิตย์  o จันทร-์ศุกร์  เรียนที ่  มหาวิทยาลัย   ศูนย์กรุงเทพฯ   ศูนย์สระแก้ว  
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี................... ปี หลักสูตร.......................................................สาขาวิชา..............................................................................................  
แขนงวิชา..........................................…………..............................คณะ.........................................................................................................................  
เบอรโ์ทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้............................................................................E-mail………………………………………………………………………………………. 
 

 มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่เคยเรียนมาจาก(ชื่อสถาบันการศึกษา).................................................................  
จ านวน..................วิชา เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ ............../........................ (ท าเร่ืองเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรก ที่เข้าศึกษาเท่านั้น)   

รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน 
เพื่อยกเว้นรายวิชาจากสถาบันเดิม 

ระ
ดับ

ผล
 

กา
รเรี

ยน
 รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลกาเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผลการพิจารณา 

ของคณะกรรมการ 

ช่ือวิชา น.ก.  รหัสวิชา ช่ือวิชา น.ก. กลุ่มวิชา 
เทียบโอน 

ได้ ไม่ได้ 
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา 
 ลงชื่อ....................................................................นักศกึษา 
  (...................................................................) 
 ....................../......................../................... 
 
  ลงชื่อ.................................................................. อาจารย์ที่ปรกึษา 
 (...................................................................) 
 …................../......................../.................... 
                             
 คณะกรรมการเทียบโอน  ได้พิจารณารายวิชาที่เทียบโอนเพือ่ยกเว้นรายวิชาแลว้      
 
                                 สรุปผลการพิจารณา   ให้เทียบโอนไดจ้ านวน………….วิชา   รวมทั้งสิน้……………หน่วยกิต 
 
 ลงชื่อ..................................................…………ประธานคณะกรรมการพิจารณาเทียบโอน 
 (.............................................................) 
 …………………./…………………../……………. 
 
 ลงชื่อ.............................................. ....................ผู้อ านวยการ/หัวหน้างานการศึกษาทั่วไป 
 (................................................................) 
 ……………..…./………..………../………….……. 

แบบ มรว. 01 
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                                                                            ลงชื่อ………………………………………………………………………………. 
        ผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
  (………………………………………………………….……………….) 
  ……………………..…../…………...…………./…………..……..… 
 
  หมายเหต ุ  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเวน้รายวิชาต้องได้รับการแตง่ตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขในการขอเทียบโอนผลการเรียน 
 

1. การขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องเคยศึกษาในระดับที่นักศึกษาจะขอเทียบโอนหรือย้ายสถานศึกษาหรือเป็น
นักศึกษาที่เปลี่ยนสถานภาพการเป็นนักศึกษา  หรือเรียนมาแล้วแตย่ังไม่ส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาต้องครอบคลุม 
ไม่น้อยกวา่สามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน  

2. รายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องมีระดับคะแนน ไม่ต่ ากวา่ C หรือเทียบเท่า หรือได้รบัผลการประเมินผ่าน 
3. ขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิตได้ไม่เกินสามในส่ีของจ านวนหน่วยกิตรวม 
4. ยื่นค าร้องขอเทียบโอนเพื่อยกเว้นรายวชิา ภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา 
5. นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการขอเทียบโอนรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
6. นักศึกษาที่ขอเทียบโอนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
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ขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับค าร้องเทียบโอนผลการเรียนที่คณะ 

คณะกรรมการเทียบ
โอนผลการเรียนและ

ยกเว้นการเรียน
รายวิชา 

คณะพิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

แจ้งนักศึกษา 

ส่งค าร้องให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

ส่งค าร้องที่คณะ 

แจ้งนักศึกษาด าเนินการ 

นักศึกษาช าระเงินท่ีการเงิน 
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ค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา   
หมวดวิชาเฉพาะ และ/หรือ เลือกเสรี 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 

วันที.่.........เดือน......................พ.ศ................. 
เร่ือง ขอเทียบโอนผลการเรียนหมวดวิชาเฉพาะ และ/หรือ เลือกเสร ี
เรียน คณบด ี 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1.  ส าเนาใบรายงานผลการเรียน  
 2. ค าอธิบายรายวิชาของสถาบันเดิม (ต้องประทับตราสถาบันเดิมพร้อมลงนามผู้รับรองเอกสาร) 
 ข้าพเจ้า (นางสาว – นาง – นาย).................................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา...................................................................... 
นักศึกษา  ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ o เสาร-์อาทิตย์ o จันทร-์ศุกร์  เรียนที ่  มหาวิทยาลยั  ศูนยก์รุงเทพฯ  ศูนยส์ระแก้ว  
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี................... ปี หลักสูตร.....................................................สาขาวิชา........................................................................................  
แขนงวิชา.............................…………..............................................................คณะ............................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้............................................................................E-mail……………………………………………………………………………….. 
  มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาใน หมวดวิชาเฉพาะ     วิชาเลือกเสรี   ที่เคยเรียนมาจาก 
(ชื่อสถาบันการศึกษา)........................................................................................................................................................................  จ านวน.............วิชา    จ านวน
..................วิชา เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ ............../.....................ท าเร่ืองเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรก ท่ีเข้าศึกษาเท่านั้น)   

รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน 
เพื่อยกเว้นรายวิชาจากสถาบันเดิม 

ระ
ดับ

ผล
 

กา
รเรี

ยน
 

รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลกาเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ผลการพิจารณา 
ของ

คณะกรรมการ 

ช่ือวิชา น.ก.  รหัสวิชา ช่ือวิชา น.ก. กลุ่มวิชา 
เทียบโอน 

ได้ ไม่ได้ 
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา 
   
 ลงชื่อ....................................................................นักศกึษา 
   (...................................................................) 
  ....................../......................../.....................  
 
  ลงชื่อ...................................................... อาจารย์ที่ปรกึษา 
  (...................................................................) 
  …................../......................../.................... 
  คณะกรรมการเทียบโอน  ได้พจิารณารายวิชาที่เทียบโอนเพื่อยกเวน้รายวิชาแล้ว  
                                       สรุปผลการพิจารณา  ให้เทียบโอนได้จ านวน………….วิชา   รวมทั้งสิ้น……………หน่วยกิต 
 
 ลงชื่อ..................................................…………ประธานคณะกรรมเทียบโอน 
  (....................................................................) 
          ……………./………………../…………. 
 
 ลงชื่อ..................................................................คณบด ี
  (.................................................................) 
           ……………./………………../…….……. 
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  ลงชื่อ………………………………………………………………………………. 
        ผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
        (…………………..………………………………………………………….) 
         ……………………..…../…………………………./……………….…… 
 
  หมายเหต ุ  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเวน้รายวิชาต้องได้รับการแตง่ตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขในการขอเทียบโอนผลการเรียน 
 

1. การขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องเคยศึกษาในระดับทีน่กัศึกษาจะขอเทียบโอนหรือย้ายสถานศึกษาหรอืเป็นนกัศึกษาที่เปลี่ยน
สถานภาพการเป็นนกัศกึษา  หรอืเรียนมาแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศกึษา โดยเนื้อหาตอ้งครอบคลุม 
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวชิาที่ขอเทียบโอน  

2. รายวิชาทีข่อเทียบโอนต้องมีระดับคะแนน ไม่ต่ ากว่า C หรือเทียบเท่า หรอืได้รับผลการประเมนิผ่าน 
3. ขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวม 
4. ย่ืนค าร้องขอเทียบโอนเพือ่ยกเว้นรายวิชา ภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา 
5. นักศกึษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการขอเทียบโอนรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
6. นักศกึษาทีข่อเทียบโอนจะไมม่ีสิทธิ์ได้รับปรญิญาเกียรตนิิยม 
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ขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รับค าร้องเทียบโอนผลการเรียนที่คณะ 

คณะกรรมการเทียบ
โอนผลการเรียนและ

ยกเว้นการเรียน
รายวิชา 

คณะพิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

แจ้งนักศึกษา 

ส่งค าร้องให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

ส่งค าร้องที่คณะ 

แจ้งนักศึกษาด าเนินการ 

นักศึกษาช าระเงินท่ีการเงิน 
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ค าร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
             ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

                                                                      
วันที…่………..เดือน…………………..พ.ศ……………….. 

 
เร่ือง   ขอเปลี่ยนประเภทนกัศึกษา 
เรียน   อธิการบด ี  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ส าเนาใบรายงานผลการเรียน 
 
 ข้าพเจ้า (นางสาว – นาง – นาย)......................................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา................................................................... 
นักศกึษา  ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ o เสาร-์อาทิตย์ o จันทร-์ศุกร์  เรียนที ่   มหาวิทยาลยั  ศูนย์กรุงเทพฯ  ศูนย์สระแก้ว              
เป็นนกัศึกษาในหลักสูตร............................................................................สาขาวิชา.............................................................................................ระดับ
ปริญญาตรี................... ปี แขนงวชิา.............................…………....................เริ่มเข้าศึกษาภาคการศกึษาที่ ...........ปีการศกึษา..................   
เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้............................................................................E-mail…………………………………………………………………………..……… 
 

 มีความประสงค์ขอเปลี่ยนประเภทนักศกึษาเป็น      ภาคปกต ิ       ภาคพิเศษ เสาร-์อาทิตย์                                
เรียนที่     มหาวิทยาลยั      ศูนย์กรุงเทพฯ        ศูนยส์ระแก้ว     ในภาคเรียนที่.........../....................เหตุผลในการขอเปลี่ยนประเภท
นักศกึษา.…..………………………………………………………………………………………………………………….......................................................... 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  ลงชื่อ……………………………………….นักศึกษา 
    (……………………………………)   
     ……….../…………/…………… 
 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา…………………………………………. ลงชื่อ……………………………………อาจารย์ที่ปรึกษา 
   (……………………………………) 
     ………../……………../………. 
 
ความเห็นของประธานหลักสูตร……………………………….. ลงชื่อ…………………………………….ประธานหลักสูตร      
   (……………………………………)      
     ………../……………../………. 
 
ความเห็นของคณบดี………………………………………….. ลงชื่อ………………………………………คณบด ี
   (……………………………….….) 
    ………../……………../…….…. 
 
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
 
   ลงชื่อ……………………………………..อธิการบดี 
    (…………………………………….)  
      ………../……………../………. 

 
 
 
 
 
 

แบบ มรว. 03 
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ขั้นตอนการเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รับค าร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษาท่ีคณะ 

ผลการพิจารณาของคณะ 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

แจ้งนักศึกษา 

ผลการพิจารณา
ของอธิการบดี 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

นักศึกษาติดตามเรื่องภายใน 3 วัน นับจากวันส่งค าร้อง  
ทีส่ านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ดูผลทาง Internet 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เสนอประธานหลักสูตร 

ส่งค าร้องที่คณะ 

คณะน าค าร้องส่งที่ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
เพื่อเสนออธิการบด ี
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ค าร้องขอย้าย Section (กรณีวิชาเดียวกัน) 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

  
วันที.่.........เดือน......................พ.ศ................. 

เร่ือง ขอย้าย  Section รายวิชา ภาคการศึกษาที.่...........ปีการศึกษา............................... 
เรียน   คณบดี   
 

ข้าพเจ้า (นางสาว/นาง/นาย)................................................................รหัสประจ าตัวนกัศึกษา.................................................... 
นักศกึษา  ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ o เสาร-์อาทิตย์ o จันทร-์ศุกร์  เรียนที ่   มหาวิทยาลยั   ศูนย์กรุงเทพฯ  ศูนย์สระแก้ว  
เป็นนกัศึกษาระดับปรญิญาตรี................... ปี หลักสูตร...........................................................สาขาวิชา............................................................. 
แขนงวิชา.............................…………................คณะ........................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้............................................................................E-mail…………………………………………………………………………..……… 
 

 

ล าดับท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา 
เดิม 

Section 
 

ย้ายไป  
Section 

 
ช่ือผู้สอน ผู้สอนอนุญาต 

       
       
       
       
       

 
  เหตุผลที่ขอเปลี่ยน Section เพราะ…………………………………………………………………………………………………................................. 
 
 
หมายเหต ุ อาจารย์ผู้สอนต้องตรวจสอบความถูกตอ้งของจ านวนนกัศึกษาที่จองรายวิชาในแต่ละภาคการศกึษานัน้ๆ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  ลงชื่อ………………………………………….นักศึกษา 
  (……………………………………….) 
    …………/………………./……….     
 
  ลงชื่อ………………………………………….อาจารย์ที่ปรึกษา 
  (……………………………………….) 
    …………/………………./……….     
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

แบบ มรว. 04 
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ขั้นตอนการย้าย Section 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   อาจารย์ผู้สอนลงนาม 
 

นักศึกษาส่งค าร้องขอย้าย Section รายวิชา 
ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

อนุมัต ิ

รับค าร้องขอย้าย Section ที่คณะ 

   อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม 
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ค าร้องขอเปลี่ยนหลักสูตร 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 
                                         

วันที…่………..เดือน…………………..พ.ศ……….. 
เร่ือง   ขอเปลี่ยนหลกัสูตร 
เรียน   อธิการบดี / คณบดี  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ส าเนาใบรายงานผลการเรียน 
 
 ข้าพเจ้า (นางสาว – นาง – นาย)................................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา .............................................
นักศึกษา  ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ o เสาร-์อาทิตย์ o จันทร-์ศุกร์  เรียนที่  มหาวิทยาลัย  ศูนย์กรุงเทพฯ   ศูนย์สระแก้ว  
ระดับปริญญาตร.ี.................. ปี แขนงวิชา.............................…………....................เริม่เขา้ศึกษาภาคการศึกษาที่ ............ปีการศึกษา..................   
เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้...........................................................................E-mail…………………………………………………………………………..……… 
 มีความประสงค์ขอเปลี่ยนการเรียนเป็นหลักสูตร……………………………………………………………………สาขาวิชา…………………………………
คณะ………………………………………….ในภาคเรียนที่............./.......................เหตุผลในการขอเปลี่ยน…………………………………………………………. 
 ข้าพเจ้ายินดีรับเงื่อนไขในการเปลี่ยนหลักสูตรที่เรียน  ซึ่งอาจจะส าเร็จการศึกษาช้ากว่าปกติ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  ลงชื่อ…………………………………..นักศึกษา 
   (…………………………………) 
    ………../……….…/………… 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ลงชื่อ……………………………………อาจารย์ที่ปรึกษา 
   (…………………………………) 
   ……….../…………/…………… 
ความเห็นของประธานหลักสูตรเดิม………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ลงชื่อ……………………………………ประธานหลักสูตร 
   (…………………………………) 
   ……….../…………/…………… 
ความเห็นของประธานหลักสูตรที่ขอย้ายไปเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ลงชื่อ……………………………………ประธานหลักสูตร 
   (………………………………….) 
   ……….../…………/…………… 
 
ผลการพิจารณาของคณบดี (ในกรณีเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะเดียวกัน)      อนุมัติ      ไม่อนุมัติ 
  ลงชื่อ…………………………………….คณบดี 
   (…………………………………) 
   ……….../…………/…………… 
 
กรณีเปลี่ยนหลักสูตรข้ามคณะ 
   
1. ความเห็นของคณบดีหลักสูตรคณะเดิม…………………………………………………………………..………………………………….... 
 
    ผลการพิจารณา    อนมุัต ิ    ไม่อนุมตัิ                         ลงชื่อ……………………………………..คณบดี 
        (………………………….………) 
        ……….../…………/……….…… 
 
 
 
 
 
 

แบบ มรว. 05 
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2. ความเห็นของคณบดีหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนไปศึกษา………………………………………………………………………………………… 
   
   ผลการพิจารณา    อนุมตั ิ    ไม่อนุมัติ                         ลงชื่อ……………………………………..คณบดี 
        (………………………….………) 
        ……….../…………/……….…… 
 
   ผลการพิจารณา    อนุมัติ    ไม่อนุมัติ ลงชื่อ……………………………………..อธิการบดี 
   (…………………………………..)  
  ……….../…………/………….… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงื่อนไข    
1.  กรณีที่   1.    เปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะเดียวกันต้องได้รับความคิดเห็นจากคณบดี 

 กรณีที่   2.    เปลี่ยนหลักสูตรข้ามคณะ 
- ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับคณะที่เกี่ยวข้อง 
- ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

2.  นักศึกษาเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องมีเวลาเรียนในหลักสูตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
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ขั้นตอนการเปลี่ยนหลกัสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับค าร้องที่คณะ 

เสนออาจารย์ที่
ปรึกษา 

เสนอประธาน
หลักสตูรเดิม 

เสนอประธานหลักสูตรใหม ่

เสนอคณบดี  (ในกรณีทีฝ่่ายหลักสตูร
ข้ามคณะ 

ต้องมีความเห็นของคณบดีทั้ง 2 

ผลการ
พิจารณา 

ของ

คณะน าค าร้องส่งส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

เพื่อเสนออธิการบด ี

      ในกรณีเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะ
เดียวกัน 

ในกรณีเปลี่ยนหลักสตูรข้ามคณะ 

เสนอคณบด ี

ผลการ
พิจารณา 

ของคณบด ี

ไม่
อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ
คณะน าค าร้องส่ง 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน 

แจ้ง
นักศึกษา 

นักศึกษาติดตามเรื่องภายใน 3 วันนับจากวันที่ 
ส่งค าร้อง 

ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน /  
ดูจาก Internet 
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ค าร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 
วันที.่.........เดือน........................พ.ศ............... 

เร่ือง ขอเพิม่-ถอน รายวิชา 
เรียน   คณบดี   
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ส าเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาปัจจุบัน 
 

ข้าพเจ้า (นางสาว/นาง/นาย)................................................................รหัสประจ าตัวนกัศึกษา.................................................... 
นักศกึษา  ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ o เสาร-์อาทิตย์ o จันทร-์ศุกร์  เรียนที ่   มหาวิทยาลยั  ศูนย์กรุงเทพฯ  ศูนย์สระแก้ว              
เป็นนกัศึกษาระดับปรญิญาตรี................... ปี แขนงวิชา.............................…………....................คณะวิชา............................................................  
เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้............................................................................E-mail…………………………………………………………………………..……… 
 

 
  มีความประสงค์ ขอเรียนเพ่ิมรายวิชาในภาคการศกึษาที่........../..................   ดังรายการต่อไปนี้  
                                  (เรียนร่วม นกัศึกษา   ภาคปกต ิ  ภาคพิเศษ) 

Sect. รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
วัน..เวลา..คาบที่เรียน ช่ือผู้สอน ผู้สอนอนุญาต 

       
       
       
       
       
       
       
       

 

เหตุผลที่ขอเรียนเพิม่ เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
หมายเหต ุ อาจารย์ผู้สอนต้องตรวจสอบความถูกตอ้งของจ านวนนกัศึกษาที่จองรายวิชา 
 

  มีความประสงค์ ขอถอนรายวิชาในภาคการศกึษาที่........../..................   ดังรายการต่อไปนี้ 

Sect. รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
วัน..เวลา..คาบที่เรียน ช่ือผู้สอน ผู้สอนอนุญาต 

       
       
       
       
       

       

       
       

 
เหตุผลที่ขอถอนรายวิชา เพราะ…………………………………………………………………………………………………................................................………… 
 
 
 
 
 
 

แบบ มรว. 06 
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หลังจากเพิม่ – ถอนรายวิชาแล้ว  จ านวนหน่วยกิตที่ศึกษาในภาคการศึกษานี้รวมทั้งสิน้………………….หน่วยกิต  
 
           ตารางเรียนหลังจากทีเ่พิ่มรายวิชาแล้วในภาคการศกึษาที่........../..................   ดังรายการต่อไปนี้ 

วิชาที่เรียน เรียนวัน คาบที ่ วัน/เดือน/ปีที่สอบ เวลาที่สอบ 

1………………………………… 
2. ……………………………… 
3. ……………………………… 
4. ……………………………… 
5. ……………………………… 
6. ……………………………… 
7. ……………………………… 
8. ……………………………… 

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

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

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

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

 
  หน่วยกิตไม่เกินที่ก าหนด (ภาคปกติจ านวน 22 หน่วยกิต  ภาคพิเศษจ านวน 12 หน่วยกิต)  
  หน่วยกิตเกินทีก่ าหนด  รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจ านวน ................. หน่วยกิต  ระบุเหตุผล............................................................ 

....................................................................................................................................................................................................................................... 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ลงชื่อ………………………………………….นักศึกษา 
  (……………………………………….) 
    …………/………………./……….     
 
 ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ลงชื่อ………………………………….......…อาจารย์ที่ปรึกษา 
   (……………………………………….) 
   …………/………………./……….     
 
 
ผลการพิจารณาของคณบดี  ได้ตรวจสอบความถูกต้องพิจารณาแล้ว    อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
 
  ลงชื่อ…………………………………….......คณบดี 
       (……………………………………….) 
   …………/………………./……….      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขในการเพิ่ม-ถอน รายวิชา 
1. นักศึกษาจะขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา จะต้องช าระเงินลงทะเบียนตามที่ก าหนดให้เรียบร้อยก่อน 
2. นักศึกษาต้องเพิ่ม-ถอนรายวิชา  ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยตอ้งแนบใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียนของภาค

การศึกษาปจัจุบัน 
3. นักศึกษา ภาคปกติลงทะเบยีนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต นกัศึกษา ภาคพิเศษลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต 

กรณีมีความจ าเป็น คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนเกินจากปกติได้โดยนักศึกษา ภาคปกติลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน        
25 หน่วยกิตนักศึกษา ภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 16 หน่วยกิต      

4. รายวิชาที่ขอเพิ่มตารางเรียนและตารางสอบต้องไม่ตรงกัน  หากตรงกันวิชาที่ขอเพิ่มจะถือเป็นโมฆะทันที            
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ขั้นตอนการขอเพิ่ม–ถอน รายวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยผ์ู้สอนลงนาม 

นักศึกษาส่งค าร้อง เพ่ิม-ถอน รายวิชา 
ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม 

รับค าร้องเพิ่ม-ถอนรายวิชา ที่คณะ 

คณบดี
พิจารณา 

นักศึกษารอรับรายวิชาเพ่ิม-ถอน 

แจ้งนักศึกษา 
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ค าร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชา 
ส าหรับนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 

วันที.่.........เดือน.........................พ.ศ.............. 
เร่ือง ขอเพิม่-ถอน รายวิชา 
เรียน   คณบดี   
สิ่งท่ีส่งมาด้วย    ส าเนาใบเสรจ็ค่าลงทะเบียนเรียนของภาคการศกึษาปัจจุบัน 
 

ข้าพเจ้า (นางสาว/นาง/นาย)................................................................รหัสประจ าตัวนกัศึกษา.................................................... 
นักศกึษา  ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ o เสาร-์อาทิตย์ o จันทร-์ศุกร์  เรียนที ่  มหาวิทยาลยั  ศูนยก์รุงเทพฯ  ศูนยส์ระแก้ว              
เป็นนกัศึกษาระดับปรญิญาตรี................... ปี แขนงวิชา.............................…………...................คณะวชิา...............................................................  
เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้..........................................................................E-mail…………………………………………………………………………..……….…… 
 
  มีความประสงค์ ขอเรียนเพ่ิมรายวิชาในภาคการศกึษาที่........../..................   ดังรายการต่อไปนี้ 
                                   (เรียนร่วม นักศึกษา   ภาคปกต ิ  ภาคพิเศษ) 

Sect. รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต วัน..เวลา..คาบที่เรียน ชื่อผู้สอน ผู้สอนอนุญาต 
       
       
       

       

       
       
       
       

 

เหตุผลที่ขอเรียนเพิม่ เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………................................. 
หมายเหต ุ อาจารย์ผู้สอนต้องตรวจสอบความถูกตอ้งของจ านวนนกัศึกษาที่จองรายวิชา 
 

  มีความประสงค์ ขอถอนรายวิชาในภาคการศกึษาที่........../..................   ดังรายการต่อไปนี้ 
Sect. รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต วัน..เวลา..คาบที่เรียน ชื่อผู้สอน ผู้สอนอนุญาต 

       
       
       

       

       
 
เหตุผลที่ขอถอนรายวิชา เพราะ…………………………………………………………………………………………………................................................………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ มรว. 06/1 
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หลังจากเพิม่ – ถอนรายวิชาแล้ว  จ านวนหน่วยกิตที่ศึกษาในภาคการศึกษานี้รวมทั้งสิน้………………….หน่วยกิต  
           ตารางเรียนหลังจากทีเ่พิ่มรายวิชาแล้วในภาคการศกึษาที่........../..................   ดังรายการต่อไปนี้ 

วิชาที่เรียน เรียนวัน วันเวลาที ่ วัน/เดือน/ปีที่สอบ เวลาที่สอบ 

1………………………………… 
2. ……………………………… 
3. ……………………………… 
4. ……………………………… 
5. ……………………………… 
6. ……………………………… 
7. ……………………………… 
8. ……………………………… 

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

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

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

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

 
  หน่วยกิตไม่เกินที่ก าหนด (ภาคปกติจ านวน 22 หน่วยกิต  ภาคพิเศษจ านวน 12 หน่วยกิต)  
  หน่วยกิตเกินทีก่ าหนด  รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจ านวน ................. หน่วยกิต  ระบุเหตุผล.......................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ลงชื่อ………………………………………….นักศึกษา 
  (……………………………………….) 
    …………/………………./……….     
 ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ลงชื่อ………………………………….......…อาจารย์ที่ปรึกษา 
   (……………………………………….) 
   …………/………………./……….     
 

ผลการพิจารณาของคณบด ี ได้ตรวจสอบความถูกต้องพิจารณาแล้ว   อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
  ลงชื่อ…………………………………….......คณบดี 
   (……………………………………….) 
     …………/………………./……….      
 

ผลการพิจารณาของผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
    ยืนยันการเป็นนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
    ไม่เป็นนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
 

                                                                         ลงชื่อ…………………………………….......ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
                                                             (……………………………………….) 

                      …………/………………./……….      
 

 
 
 
 

ขั้นตอนการขอเพิ่ม–ถอน รายวิชา 
 
 

 

 

เง่ือนไขในการเพิ่ม-ถอน รายวิชา 
1. นักศึกษาจะขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา จะต้องช าระเงินลงทะเบียนตามที่ก าหนดให้เรียบร้อยก่อน 
2. นักศึกษาต้องเพิ่ม-ถอนรายวิชา  ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยตอ้งแนบใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียนของภาค

การศึกษาปจัจุบัน 
3. นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรยีนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต นกัศึกษา ภาคพิเศษลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต 

กรณีมีความจ าเป็นคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนเกินจากปกติได้โดยนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน            
25 หน่วยกิต นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 16 หน่วยกิต      

4. รายวิชาที่ขอเพิ่มตารางเรียนและตารางสอบต้องไม่ตรงกัน  หากตรงกันวิชาที่ขอเพิ่มจะถือเป็นโมฆะทันที  
5. นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพือ่การศึกษาต้องเป็นลูกหนี้ไม่เกิน   1  ภาคการศึกษา           
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ขั้นตอนการขอเพิ่ม–ถอน รายวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 
                    
 

อาจารยผ์ู้สอนลงนาม 

นักศึกษาส่งค าร้อง เพ่ิม-ถอน รายวิชา 
ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม 

รับค าร้องเพ่ิม-ถอนรายวิชา ที่คณะ 

คณบดี
พิจารณา 

นักศึกษารอรับรายวิชาเพิ่ม – ถอน 

แจ้งนักศึกษา 
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ค าร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
                                                                   

วันที…่………..เดือน…………………..พ.ศ……….…….. 
เร่ือง   ขอยกเลิกรายวิชาเรียน   
เรียน   คณบดี  
  
 ข้าพเจ้า (นางสาว – นาง – นาย)..............................................................รหัสประจ าตัวนักศกึษา........................................................ 
นักศกึษา   ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ o เสาร-์อาทิตย์ o จันทร-์ศุกร์  เรียนที่   มหาวิทยาลัย   ศูนย์กรุงเทพฯ  ศูนยส์ระแก้ว  
เป็นนกัศึกษาในหลักสูตร................................................................สาขาวิชา..................................................................ระดับปริญญาตรี.................. ปี  
แขนงวิชา.............................…………...................เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได.้.................................E-mail……………….……………………………………… 
  
 มีความประสงค์ขอยกเลิกวิชาทีเ่รยีนในภาคเรียนที่………….ปีการศึกษา……………สาเหตุที่ขอยกเลิก……………………………………………… 
 

รายวิชาทีข่อยกเลิก 

ล าดับท่ี 
รหัสวิชาที่
ขอยกเลิก 

ชื่อวิชา น.ก ชื่ออาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

รับทราบ 
อาจารย์ผู้สอน

รับทราบ 
       
       
       
       
       

  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  ลงชื่อ………………………………………นักศึกษา 
   (……………………………………..) 
   …………/…………………./……… 
 ผลการพิจารณา        อนุมัติ         ไม่อนุมัติ 
  ลงชื่อ………………………………………คณบดี  
   (……………………………………..) 
   …………/…………………./……… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ มรว. 07 

เง่ือนไขในการขอยกเลกิรายวิชาเรียน 
1. การท าขอยกเลิกรายวิชาเรียนจะต้องท าก่อนการสอบประจ าภาคการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่า  

1 สัปดาห์  
2. รายวิชาที่ขอยกเลิกจะมีผลการเรียนเป็น W 
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ขั้นตอนการขอยกเลิกรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยผ์ู้สอนลงนาม 

นักศึกษาส่งค าร้องยกเลิกรายวิชา 
ทีส่ านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ไม่อนุมัต ิ
อนุมัต ิ

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม 

รับค าร้องขอยกเลิกรายวิชาที่คณะ 

คณบดี
พิจารณา 

แจ้งนักศึกษา 
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ค าร้องขอลาพักการเรียน 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

                              

วันที…่………..เดือน…………………..พ.ศ………………. 
เร่ือง ขอลาพกัการเรียน 
เรียน อธิการบดี / คณบดี  
 
 ข้าพเจ้า (นางสาว – นาง – นาย)................................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา.............................................................
นักศกึษา  ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ o เสาร-์อาทิตย์ o จันทร-์ศุกร์  เรียนที ่ มหาวิทยาลยั   ศูนย์กรุงเทพฯ  ศูนย์สระแก้ว เป็น
นักศึกษาในหลักสูตร..........................................................................สาขาวิชา............................................................................................................ 
ระดับปริญญาตร…ี….........ปี แขนงวิชา.............................…………............... เบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้....................................................... 
E-mail………………………………………………………………………………………………… 
 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอพักการเรียน จ านวน………….ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่…………ปีการศึกษา……………....….ถึง
ภาคการศึกษาที่ ............ปีการศึกษา.....................เนื่องจาก (เหตุผลที่ต้องพักการเรียนในครั้งนี้)............................................................................ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  ลงชื่อ…………………………………………….นักศึกษา 
   (……………………………………………)   
   …..…………/…………………../……..… 
 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
  ลงชื่อ…………………………………อาจารย์ที่ปรึกษา 
   (………………………………………) 
   ………../………..…/………………..    
 

ผลการพิจารณาของคณบดี (ในกรณีลาพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา)     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
  ลงชื่อ……………………………….……คณบดี 
   (…………………………………..…) 
   ………../………/………………... 
 
ความเห็นของคณบดี   (ในกรณีลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา) ………………………………………………………………………………………… 
  ลงชื่อ……………………………………คณบด ี
   (………………………………………) 
    ………../……………/…………….. 
 

ผลการพิจารณาของอธิการบดี   (กรณีขอลาพักมากกว่า 1 ภาคการศึกษา / ขอลาพักต่อเนื่องจากภาคการศึกษาที่ลาพักไว้แล้ว)    
   อนุมัติ           ไม่อนุมัติ  
  ลงชื่อ…………………………………อธิการบดี 
   (………………………………………) 
   ………../……………/…………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ มรว. 08 

เง่ือนไข      1. นักศึกษาต้องการลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสปัดาห์ที่ 3  ของภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน 
                2. การอนุมัติให้นักศึกษาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
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ขั้นตอนการขอลาพักการเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

ไม่อนุมัติ อนุมัติ 

รับค าร้องขอลาพักการเรียน  ที่คณะ 

ผลการพิจารณา 
 

น าค าร้องที่ช าระเงินแล้วยื่น 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เสนอคณบด ี
 

แจ้งนักศึกษา ช าระเงินที่การเงิน 

กรณีลาพักมากกว่า 1 ภาคการศึกษา 
กรณี 1 ภาคการศึกษา 

นักศึกษาน าค าร้องส่ง 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เพื่อเสนออธิการบด ี

ผลการพิจารณา 
 

ไม่อนุมัติ อนุมัติ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
แจ้งนักศึกษา 

ช าระเงินที่การเงิน 
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ค าร้องขอกลับเข้าเรียนและขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 

วันที…่………..เดือน…………………..พ.ศ……………. 
เร่ือง ขอกลับเข้าเรียนและขอคืนสภาพความเป็นนักศกึษา 
เรียน อธิการบดี  
  

 ข้าพเจ้า (นางสาว – นาง – นาย)................................................................รหัสประจ าตวันักศกึษา......................................................
นักศกึษา  ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ o เสาร-์อาทิตย์ o จันทร-์ศุกร์  เรียนที ่ มหาวิทยาลยั   ศูนย์กรุงเทพฯ  ศูนย์สระแก้ว  
เป็นนักศึกษาในหลักสูตร.....................................................................สาขาวิชา...........................................................................................ระดับปริญญาตรี……........... ปี 
แขนงวิชา............................…………......เบอร์โทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้.................................................E-mail…………………………………………………… 
 
 มีความประสงค์   ขอกลับเข้าเรียน ในภาคการศึกษาที่…………….ปีการศึกษา…………..………..เนื่องจากได้ลาพักการเรียน      
ในภาคการศึกษาที่……..………ปีการศึกษา………………….….… 
    ขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่………………………ปีการศึกษา………………………………..
สาเหตุของการพ้นสภาพ……………………………………………………….เมื่อภาคการศึกษาที่……………..ปีการศึกษา…………………….. 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
   ลงชื่อ…………………………………………….นักศึกษา 
    (……………………………………………)     
     …………/…………………../………….. 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ลงชื่อ…………………………….………อาจารย์ที่ปรึกษา 
    (…………………………………..…….) 
     ………………../……….…/…………. 
ผลการพิจารณาของคณบดี (กรณีขอกลับเข้าเรียน)        อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
   ลงชื่อ…………………………………………..คณบด ี
    (………………………………………….)    
    ………../…….……..…/……………. 
ความเห็นของคณบดี (กรณีขอคืนสภาพ)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ลงชื่อ…………………………………………..คณบด ี
    (…………………………………………) 
    ………../…….……..…/……………. 
 
ผลการพิจารณาของอธิการบดี   (กรณีขอคืนสภาพ)     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
   ลงชื่อ…………………………………………..อธิการบดี 
    (…………………………………………) 
    ………../…….……..…/……………. 
 
                                                                     
                                                                  
                                                                                                                                       

 
 
 
 
 

แบบ มรว. 09 

   เง่ือนไข         1. นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอกลับเขา้ศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  2 สัปดาห ์
                       2. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี 
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ขั้นตอนการขอกลับเข้าเรียนและขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีขอกลับเข้าเรยีน 

รับค าร้องขอกลับเข้าเรียนและขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา 

เสนอคณบด ี

คณะน าค าร้องส่ง 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

เพื่อเสนออธิการบด ี

ผลการ
พิจารณา

ของ

ไม่อนุมติั อนุมัต ิ

ส่งส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน แจ้งนักศึกษา 

คณบด ี
พิจารณา 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

แจ้งนักศึกษา แจ้งนักศึกษา 

     กรณีขอคืน
สภาพ 

ช าระเงินท่ี
การเงิน 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
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ค าร้องขอลาออก 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
                                                                   

วันที…่………..เดือน…………………..พ.ศ…………….….. 
เร่ือง ขอลาออกจากการเป็นนกัศึกษา 
เรียน อธิการบดี  
 
 ข้าพเจ้า (นางสาว – นาง – นาย)................................................................รหัสประจ าตวันักศกึษา...................................................... 
เกิดวนัที่........เดอืน................................ปี พ.ศ. ................นกัศกึษา   ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ o เสาร-์อาทิตย์ o จันทร-์ศุกร์   
เรียนที่   มหาวิทยาลัย    ศูนย์กรุงเทพฯ    ศูนยส์ระแก้ว เป็นนกัศึกษาในหลกัสูตร....................................................................
สาขาวิชา......................................................................................ระดับปริญญาตรี……........... ปี แขนงวิชา.............................……………………............... 
 

 ท่ีอยู่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์   บ้านเลขที่ ............หมู่ที่..........ต าบล.............................อ าเภอ...........................จังหวัด…...............................        
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท.์..................................... สถานที่ท างาน...................................................โทรศัพท.์...................................... 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นนักศกึษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่…………….ปีการศึกษา………………………..……………………….. 
เหตุผลที่ขอลาออก.......................................................................................................................................................................................................... 
 ค ารับรองจากผู้ปกครองอนุญาตให้ลาออกจากการเป็นนักศึกษา (ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี)  
 ข้าพเจ้า……………………………………………………..เป็นผู้ปกครองของ………………………………………………………………………..…………….......
มีความประสงค์ให้นักศึกษาดังกล่าวซึ่งอยู่ในความปกครองของข้าพเจ้าลาออกจากการเป็นนักศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 ลงชื่อ………………………………………..นักศึกษา  ลงชื่อ………………………………….ผู้ปกครองของนักศึกษา 
  (……………………………………..)    (……………………………….)      
  …………../…………./…………..              ………../…………/…………. 

                                                                           
                                                    

อาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี 
ผลการตรวจสอบ 

ส านักวิทยบรกิาร / ห้องสมุด ฝ่ายการเงนิ ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 
ลงชื่อ……………….. 

 
 
 
ลงชื่อ…………… 

 
 
 
ลงชื่อ……………………………..… 

 
 
 
ลงชื่อ……………… 

 
 
 
ลงชื่อ……………………………………………….. 
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                                                                              (……………………………………) 
               ………./……………./…….     
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ขั้นตอนการขอลาออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

รับค าร้องขอลาออกที่คณะ 
 

เสนอคณบดีลงนาม 

ส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

เสนออธิการบดลีงนาม 
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ค าร้องขอสอบปลายภาค 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 

วันที.่.........เดือน................................พ.ศ........................... 
 

เร่ือง   ขอสอบปลายภาค 
เรียน   คณบดี  
  
 ข้าพเจ้า (นางสาว – นาง – นาย)................................................................รหัสประจ าตวันักศกึษา......................................................
นักศกึษา  ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ o เสาร-์อาทิตย์ o จันทร-์ศุกร์  เรียนที ่  มหาวิทยาลยั  ศูนยก์รุงเทพฯ  ศูนยส์ระแก้ว  
เป็นนกัศึกษาในหลักสูตร.....................................................สาขาวชิา..............................................................................ระดับปรญิญาตรี……........... ปี 
แขนงวิชา.............................…………............คณะ........................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได ้...........................................E-mail………………………………………………………………………………………………. 

 มีความประสงค์ขอสอบวิชา……………………………………………........………………………รหัสวิชา                
ภาคการศกึษาที…่……….ตารางสอบเดมิ  สอบวันที…่…...เดือน…………..…………พ.ศ……......... เวลา.................................................................                              
อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………เหตุผลทีข่าดสอบ…………………………………………………………………..............หลกัฐาน
ที่น ามาประกอบการพิจารณา…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา 
  ลงชื่อ………………………………………….นักศึกษา 
  (……………………………………….) 
    …………/………………./……….    
 
ความเห็นของอาจารย์ผู้สอน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
  ลงชื่อ………………………………………….อาจารย์ผู้สอน 
  (……………………………………….) 
    …………/………………./……….     
 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ลงชื่อ………………………………………….อาจารย์ที่ปรึกษา 
  (……………………………………….) 
    …………/………………./……….     
 
ผลการพิจารณาของคณบดี  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
 
  ลงชื่อ…………………………………….คณบดี 
   (…………………………………) 
   ……….../…………/…………… 
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ขั้นตอนการขอสอบปลายภาค 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

เสนออาจารย์ผูส้อน 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

รับค าร้องท่ีคณะ 
 

เสนอคณบด ี
เจ้าของวิชาพิจารณา 

คณะออกค าสั่งให้นักศึกษาเข้าสอบ แจ้งนักศึกษา 
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ค าร้องขอจบการศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 
วันที…่………เดือน…………………..พ.ศ………… 

เร่ือง ขอจบการศกึษา 
เรียน อธิการบด ี
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ส าเนาเอกสารใบแสดงผลการเรียนวุฒิเดิม จ านวน 1 ฉบับ  
 2. ส าเนาหน้าปกวิทยานิพนธ์ จ านวน 2 ฉบับ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 
 3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป  ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
 
 ข้าพเจ้า ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ) (MR-MRS-MISS)…………………………………………………………………………..
 ข้าพเจ้า ชื่อ – นามสกุล (ทหาร ต ารวจ เขียนชื่อยศเต็ม) (นาย-นาง-นางสาว)………………………………………………………….……………...…… 
วัน/เดือน/ปีเกดิ……………………………………………..........................รหัสประจ าตัว……………………………………………………….......................………………...... 
นักศึกษา  ภาคปกต ิ  ภาคพิเศษ o เสาร-์อาทิตย์ o จันทร-์ศุกร์  เรียนที่  มหาวิทยาลัย  ศูนย์กรุงเทพฯ  ศูนย์สระแก้ว  
เป็นนกัศึกษาในหลักสูตร............................................................................สาขาวิชา...................................................................................................... 
ระดับปริญญาตร…ี…........... ปี แขนงวิชา.............................…………...................คณะ.................................................................................................... 
ที่อยู่ที่สามารถติดตอ่ได้ทางไปรษณีย์  บ้านเลขที…่………….หมู่ที่…….……..ต าบล……………………..…..….……….อ าเภอ………………..………….………......…… 
จังหวัด………………………………………………..รหัสไปรษณีย์………….………เบอรโ์ทรศัพทท์ี่สามารถตดิต่อได…้…………………………………………………………... 
E-mail………………………………………………….......................................................................................................................................................วฒุิเดิม 
 ปวช.  ม.6   ปวส.  ปวท.  อ.บธ.  อ.ศศ.   อ.วท.  ค.บ.  วท.บ.   บธ.บ.   ศศ.บ.  รป.ม.  
 น.บ.   ทล.บ.   บช.บ.  วุฒิอืน่ๆ……………………………….. 
ที่ท างาน……………………………………………………………………………………………...................................................................................................... 
 
  จึงเรียนมาเพือ่ขอย่ืนค ารอ้งขอจบการศกึษา 
  ลงชื่อ……………………………………………….นักศึกษา 
    (……………………………………………) 
     ………./……………………../………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ       1. รูปถ่าย ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน     2. เขียนชือ่ – นามสกุล และ รหัสประจ าตัว หลังรูปถ่ายทกุใบ 
 
 
 

 
 

ช าระเงินแล้ว 
ตามใบเสร็จเล่มท่ี…………..เลขท่ี………….ลงชื่อ………………………….ผู้รับเงิน 

 ระดับปริญญาตรี   ภาคปกติ และ  ภาคพิเศษ 
 ชาย ให้ถ่ายรูป  โดยใช้ชุดขาวประดับด้วยแผงคอสีเขียวสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยหรือชุดข้าราชการ 
  และสวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชาของนักศึกษาท่ีเรียนอยู่  ไม่สวมแว่นตาสีด า 
 หญิง ให้ถ่ายรูปโดยใช้ชุดนักศึกษาหรือชุดข้าราชการและสวมชุดครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชาของ 
  นักศึกษาท่ีเรียนอยู่  ไม่สวมใส่เครื่องประดับ ไม่สวมแว่นตาสีด า  ผมยาวให้รวบผมไว้ด้านหลังให้ 
  เรียบร้อย   
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ขั้นตอนการขอจบการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งนักศึกษา 

ช าระเงินท่ีการเงิน 

ส่งค าร้องพร้อมหลักฐาน 
ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

นักศึกษารับไปปรับปรุงแก้ไข 

รับค าร้องขอจบการศึกษาท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของเอกสาร 

ส่งส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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ค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษ     

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 

           วนัที.่.............เดือน...........................พ.ศ......................... 
เร่ือง   ขอเปิดหมู่พเิศษ 
เรียน   คณบดี  
 

ข้าพเจ้า (นางสาว/นาง/นาย)................................................................รหัสประจ าตัวนกัศึกษา........................................................... 
นักศกึษา  ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ o เสาร-์อาทิตย์ o จันทร-์ศุกร์  เรียนที ่ มหาวิทยาลยั  ศูนยก์รุงเทพฯ   ศูนย์สระแก้ว  
เป็นนกัศึกษาระดับปรญิญาตรี................... ปี หลักสูตร...........................................................สาขาวิชา......................................................................... 
แขนงวิชา.............................…………......................................................................คณะ..................................................................................................    
เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได.้............................................................E-mail……………………………………………………………………………………............ 

 
    มีความประสงคจ์ะขอเปิดหมู่พเิศษในรายวิชา………………………………………..…………รหัสวิชา…………………………………..………………….. 
ซ่ึงรายวิชาดังกล่าวเป็นวิชา  ศึกษาทั่วไป  เอกบังคับ  เอกเลอืก  เลือกเสรี  ปรับพื้นฐาน ในภาคเรียนที…่.ปีการศึกษา.................... 
เหตุผลที่ขอเปิดหมู่พิเศษ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………. 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 ลงชื่อ…………………………………………….นักศึกษา 
  (………………………………………….) 
  …………/…………………../………… 
 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ลงชื่อ……………………………………อาจารย์ที่ปรึกษา 
  (………………………………………….) 
  …………/…………………../………… 
 

ข้าพเจ้า……………………………………………………………..….คณบดีคณะ…………………………………………………………………………….……..ได้พิจารณา 
ค าร้องของนกัศกึษาแล้ว  ขอเปิดเป็นกรณพีิเศษ  เพราะ…………………………………………………………………………………..……......จึงได้มอบหมายให้
อาจารย์…………………………………………………….…………เป็นผู้สอนวิชาดังกล่าวตามวนัและเวลาที่ปรากฏในตารางสอน 
 
 ลงชื่อ…………………………………………..คณบดี 
  (………………………………………….) 
  …………/…………………../………… 
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คาบที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
เวลา 
              
          วัน 

08.30 
09.30 

09.30 
10.30 

10.30 
11.30 

11.30 
12.30 

12.30 
13.30 

13.30 
14.30 

14.30 
15.30 

15.30 
16.30 

16.30 
17.30 

17.30 
18.30 

18.30 
19.30 

19.30 
20.30 

20.30 
21.30 

21.30 
22.30 

22.30 
23.30 

จันทร ์                
อังคาร                
พุธ                
พฤหัสบด ี                
ศุกร ์                
เสาร ์                
อาทิตย์                

 
 ลงชื่อ……………………………………….อาจารย์ผู้สอน 
  (………………………………………) 
  ………../………..……/…………... 
 
 ลงชื่อ…………………………………………….ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  (…………………………………………..) 
  ………../……………..…/……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ 
1. นักศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดทา้ยเพื่อให้ครบโครงสร้างหลักสูตรหรือภาคการศึกษาก่อนออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณบด ี
2. รายวิชาที่ขอเปิดมผีลการเรียนเปน็  F  หรือไม่ผ่าน 
3. หน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคปกติและไม่เกิน 12 หน่วยกิต ส าหรับภาคพิเศษ 
4. ภายในสัปดาห์แรกของการเปิดการศึกษา  
5. ตารางสอน/ตารางสอบต้องไม่ซ้ าซอ้นกัน 
6. ส าหรับอาจารยผ์ู้สอนที่จะเปิดหมู่เรียนพิเศษ ในกรณีทีม่ีจ านวนช่ัวโมงสอนเต็ม 12 ช่ัวโมง  
      ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษจะเปิดหมู่เรยีนพิเศษได้ไม่เกิน 1 หมู่ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณบด ี
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ขั้นตอนการขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะน าค าร้องส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

รับค าร้องท่ีคณะ 

 

คณบดีพิจารณา 

นักศึกษารับใบลงทะเบียนไปช าระเงิน 

แจ้งนักศกึษา 

เสนอคณบดี (วิชาที่ขอเปิดสอน) 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียนแจ้งนักศึกษาและอาจารยผ์ู้สอน 
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ค าร้องขอเรียนสมทบท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืน 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 

วันที.่.........เดือน.................................พ.ศ......................... 
 

เร่ือง   ขอเรียนสมทบทีม่หาวิทยาลัยอืน่ 
เรียน   อธิการบด ี
  
 ข้าพเจ้า (นางสาว – นาง – นาย)...............................................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา.................................................................. 
นักศกึษา  ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ o เสาร-์อาทิตย์ o จันทร-์ศุกร์  เรียนที ่ มหาวิทยาลยั  ศูนยก์รุงเทพฯ  ศูนยส์ระแก้ว  
เป็นนกัศึกษาในหลักสูตร.....................................................................................สาขาวชิา............................................................................................. 
ระดับปริญญาตร.ี.................. ปี แขนงวิชา.............................…………………….……......คณะ............................................................................................. 
 

 ท่ีอยู่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์  บ้านเลขที.่...........หมู่ที.่........ต าบล....................................อ าเภอ..............................จังหวัด..................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................สถานที่ท างาน.............................................................เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้....................................................................................... 
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
 จะขอเรียนสมทบที่มหาวิทยาลัย…………………………………………………………...คณะ……………………….…………..ภาควิชา/หลักสูตร/
สาขาวิชา……………………………………….............................ภาคเรียนที่.........../........................ในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 

Sect รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วัน/คาบที่ ชื่อผู้สอน 
      
      
      
      
      

  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  ลงชื่อ…………………………………………….นักศึกษา 
   (…………………………………………..) 
    ………….../……..…/……………….. 
 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา……………………………………………… ลงชื่อ…………………………………………..…อาจารย์ที่ปรึกษา 
   (…………………………………………..) 
    ………….../……..…/……………….. 
 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา……………………………………………… ลงชื่อ…………………………………………..…ประธานหลักสูตร 
   (…………………………………………..) 
    ………….../……..…/……………….. 
 
ความเห็นของคณบดี……………………………………………………………… ลงชื่อ…………………………………………..….คณบดี 
   (…………………………………………..) 
    ………….../……..…/……………….. 
 
ผลการพิจารณาของอธิการบดี    อนุมัติ     ไม่อนุมัติ ลงชื่อ………………………………………..…….อธิการบดี 
   (…………………………………………..) 
    ………….../……..…/……………….. 
 
         
 
 
 

แบบ มรว. 14 
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ขั้นตอนการขอเรียนสมทบที่มหาวิทยาลัยอื่น 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับค าร้องขอเรียนสมทบที่คณะ 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา+ประธาน
หลักสูตร 

น าค าร้องส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท าหนังสือ
ถึงมหาวิทยาลัยที่ขอเรียนสมทบ   

ไม่อนุมัติ อนุมัติ 

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

ส ารวจรายวิชาทีป่ระสงค์จะเรียนในมหาวิทยาลยัอื่น 

ผลการพิจารณาของ
อธิการบดี 

ผลการพิจารณา
ของมหาวิทยาลยั

ที่ขอไป 

แจ้งนักศึกษา 

เสนอคณบดี 

แจ้งนักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ท าหนังสือส่งตัวขอลงทะเบียนเรียนสมทบ 
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ค าร้องขอหนังสือรับรอง 
(ย่ืนค าร้องแลว้รอรับเอกสารภายใน  5 นาที/ค ารอ้ง) 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   
วันที.่.........เดือน......................พ.ศ................. 

 
เร่ือง    ก าลังศึกษาอยู่                        ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้าย        
              ก าลังรออนุมัติผลการศกึษา         ใช้เวลานอกราชการเรียน      
 (จะต้องถ่ายเอกสารใบเสร็จลงทะเบียนของภาคเรียนปัจจุบันแนบทุกคร้ัง) 
เรียน    อธกิารบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ส าเนาใบเสรจ็ลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน  
 

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ  เขียนดว้ยตัวพิมพ์ใหญ่ 
   MISS       MRS.       MR. (………………………………………………………………………………………..……………………………….……...) 

เขียนเป็นภาษาไทยตัวบรรจง  เป็นทหาร  ต ารวจ  ให้เขียนยศเตม็ห้ามย่อ 
ข้าพเจ้า (นางสาว – นาง – นาย)................................................................รหัสประจ าตวันักศกึษา................................................................................ 
เกิดวนัที่......เดือน..........................ปี พ.ศ...............นกัศึกษา  ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ o เสาร-์อาทิตย์ o จันทร-์ศุกร์   
เรียนที่  มหาวิทยาลยั  ศูนย์กรุงเทพฯ  ศูนย์สระแก้ว       มีความประสงค์จะขอใบรับรอง   ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
เป็นนกัศึกษาในหลักสูตร.....................................................................................สาขาวชิา............................................................................................. 
ระดับปริญญาตร.ี.................. ปี แขนงวิชา.............................………….................คณะ.................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพทท์ี่สามารถติดตอ่ได้.............................................................E-mail…………………..…………………………………………………………………………… 
 มีความประสงค์ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้โปรดด าเนินการตามความประสงค์เพือ่น าไปประกอบ                     
การพจิารณา…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  ลงชื่อ…………………………………………….นักศึกษา 
   (…………………………………………..) 
    ………….../……..…/……………….. 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ฝ่ายการเงิน นักศึกษา 
เรียน หัวหน้าฝ่ายการเงนินกัศึกษาขอหนังสอื
รับรอง 
 

เวลาเจ้าหนา้ที่รับค าร้อง 
 

รับเวลา...................................น. 
 

ลงชื่อ.................................ผู้นัด 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนฯ. 
..……/…………  /…………… 

 

ได้ช าระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง 
ตามระเบียบเรียบร้อยแลว้ 

 
 

ลงชื่อ................................. 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ...……/…… /…..... 

เวลานกัศึกษารับหนังสอืรับรอง 
 
 
 

รับเวลา.............................น. 
 

ลงชื่อ................................. 
นักศกึษา/ผู้รับ 

…..…../……..…/………... 
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ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าค าร้องไปช าระเงินท่ีการเงิน 

น าค าร้องพร้อมใบเสร็จส่ง 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

รับค าร้องที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน  

รับใบรับรองการเป็นนักศึกษา 
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ค าร้องขอใบรายงานผลการเรียน 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

วันที.่.........เดือน........................พ.ศ…............ 
 
เร่ือง ขอใบรายงานผลการเรียน (TRANSCRIPT) 
เรียน   อธิการบด ี
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ส าเนาใบรายงานผลการศกึษาฉบับภาษาไทย (ส าหรับผู้ทีข่อฉบับภาษาอังกฤษ)  

  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  ใชฉ้บับละ 2 แผ่น 
 

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ  เขียนดว้ยตัวพิมพ์ใหญ่ 
   MISS       MRS.       MR (………………………………………………………………………………………………………..………………….……...) 
 

เขียนเป็นภาษาไทยตัวบรรจง  เป็นทหาร  ต ารวจ  ให้เขียนยศเตม็ห้ามย่อ 
ข้าพเจ้า (นางสาว – นาง – นาย).................................................................รหัสประจ าตวันักศกึษา............................................................................... 
เกิดวนัที่.................................เดอืน...................................................................................... ปี พ.ศ................................................................................ 
นักศกึษา  ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ o เสาร-์อาทิตย์ o จันทร-์ศุกร์  เรียนที ่ มหาวิทยาลยั  ศูนยก์รุงเทพฯ   ศูนย์สระแก้ว  
เป็นนกัศึกษาในหลักสูตร............................................................................สาขาวิชา...................................................................................................... 
ระดับปริญญาตร.ี.............. ปี แขนงวชิา.............................………………………………..….....คณะ........................................................................................  
 

ท่ีอยู่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ บ้านเลขที.่......หมู่ที.่.......ต าบล.........................อ าเภอ..........................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณีย์.................เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้................................. สถานที่ท างาน...............................................โทรศัพท์..................................................... 
E-mail………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 มีความประสงค์จะขอใบรายงานผลการเรียน   ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ 

 
 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา 
  ลงชื่อ………………………………………….นักศึกษา 
  (……………………………………….) 
    …………/………………./……….    

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ฝ่ายการเงิน นักศึกษา 
เรียน หัวหน้าฝ่ายการเงินนักศึกษาขอใบรายงานผลการ

เรียน 
 

เวลาเจ้าหน้าที่รับค าร้อง 
 

รับเวลา...................................น. 
 

ลงชื่อ.................................ผู้นัด 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนฯ. 
..……/…………  /…………… 

 

ได้ช าระค่าธรรมเนียมใบรายงานผลการ
เรียน 

ตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................. 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
...……/…… /…………… 

 

เวลานักศึกษารับใบรายงานผลการเรียน 
 
 
 
 

รับเวลา.............................น. 
 

ลงชื่อ..............................นักศึกษา/ผู้รับ 
 

…..…../……..…/………... 
 

 
 
 

แบบ มรว. 16 
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ขั้นตอนการขอใบรายงานผลการเรียน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ช าระเงินที่การเงิน 

น าค าร้องและใบเสรจ็พร้อมแนบรปูถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป  
ต่อ 1 ฉบับ  ส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รับใบรายงานผลการเรยีน 
 

รับค าร้องขอใบรายงานผลการเรียน 
ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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ค าร้องขอใบแทนหลักฐานการศึกษา 
               ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 
วันที.่.........เดือน..........................พ.ศ.............. 

เร่ือง ขอใบแทนหลกัฐานการศึกษา 
เรียน   อธิการบด ี
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ใบแจ้งความจากสถานีต ารวจ  

2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป  (รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่ใสแ่ว่นตาสีด า) 
 
 ข้าพเจ้า (นางสาว – นาง – นาย)................................................................รหัสประจ าตวันักศกึษา......................................................
เกิดวนัที่......เดือน.............................ปี พ.ศ. ............ นักศกึษา  ภาคปกต ิ   ภาคพิเศษ o เสาร-์อาทิตย ์o จันทร์-ศุกร์            
เรียนที่    มหาวิทยาลัย    ศูนย์กรุงเทพฯ     ศูนย์สระแก้ว          
ระดับปริญญาตร…ี…........... ปี  แขนงวิชา.............................……….......................................คณะ.................................................................................. 
ท่ีอยู่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์    บ้านเลขที.่...........หมู่ที่.........ต าบล.........................อ าเภอ................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์..............................เบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได.้..............................................E-mail…………........................................................... 
 มีความประสงค์ขอรับใบแทนหลักฐานการศกึษา    ใบประกาศนียบัตร     ใบปริญญาบัตร     ใบรับรองคณุวุฒิ   
เหตุผลที่ขอ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
  
                 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา 
 

ลงชื่อ…………………………………………….นกัศกึษา 
                                                                                                 (…………………………………………)                                
                                                                                                  …………/…………………../……… 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 
ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ฝ่ายการเงิน นักศึกษา 

เรียน หัวหน้าฝ่ายการเงินนักศึกษาขอ 
ใบแทนหลักฐานการศึกษา 

 
เวลาเจ้าหน้าที่รับค าร้อง 

 
รับเวลา...................................น. 

 
ลงชื่อ.................................ผู้นัด 

 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนฯ. 
..……/…………  /…………… 

ได้ช าระค่าธรรมเนียมใบแทนหลักฐานการศึกษา 
ตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 

ลงชื่อ................................. 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน...……/……… /…………… 
 

เวลานักศึกษารับใบแทนหลักฐานการศึกษา 
 
 
 

รับเวลา.............................น. 
 

ลงชื่อ................................. 
นักศึกษา/ผู้รับ 

…..…../……..…/………... 
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ขั้นตอนการขอใบแทนหลักฐานการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับใบนัด 

ช าระเงินที่การเงิน 

น าค าร้องพร้อมใบเสร็จและใบแจ้งความ 
ส่งที่ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

 

รับใบแทน 
 

รับค าร้องขอใบแทนหลักฐานการศึกษา 
ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

~ 131 ~ 
 

 
 

ค าร้องเปลี่ยนแปลงหลักฐาน 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 
วันที.่.........เดือน.........................พ.ศ.............. 

 
เร่ือง ขอเปลี่ยนแปลงหลักฐาน 
เรียน   อธิการบด ี
 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ส าเนาเอกสารทางราชการออกให้  จ านวน……………..ฉบับ 
 
 ข้าพเจ้า (นางสาว – นาง – นาย)..................................................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา.......................................................... 
นักศกึษา  ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ o เสาร-์อาทิตย์ o จันทร-์ศุกร์ เรียนที่  มหาวิทยาลยั  ศูนย์กรุงเทพฯ  ศูนย์สระแก้ว  
เป็นนกัศึกษาในหลักสูตร............................................................................สาขาวิชา...................................................................................................... 
ระดับปริญญาตร.ี.................. ปี แขนงวิชา.............................………….………......คณะ...................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้.....................................................E-mail…………………………………………………………………………………………………..... 
มีความประสงค์แก้ไขหลักฐานทางการศกึษา    ยศ      ค าน าหน้าชือ่     ชื่อ     นามสกุล    ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง   
ปัจจุบันใช้ ……………………………………………………………………………………เป็น……………………………….…………………………….……………………………………… 
 (ในกรณทีี่มกีารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องเขยีนเป็นภาษาอังกฤษดว้ยตัวพิมพ์ใหญ่)………………………………………………………………………….……………….. 
 
 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา 
  ลงชื่อ…………………………………………….นกัศกึษา 
           (………………………………………..…)     
         …………/…………………../……….. 
  
ส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ผลการตรวจสอบ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน ฝ่ายการเงิน ค าสั่งอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ……………………… 

นักศกึษาขอเปลี่ยน 
  ยศ    ค าน าหน้าชือ่      ชื่อ        นามสกุล  
 
เดิมใช…้………………………………………………………….… 
ขอแก้ไขให้ถกูต้องเป็น…………………..................ตามหลกัฐานที่แนบ 
 
ลงชื่อ…………………………..…เจ้าหน้าที่ส านกัส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ……….…….….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ……………….. 
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ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงหลักฐาน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม 

น าค าร้องส่งที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รับค าร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานทีค่ณะ  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งนักศึกษา 
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ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 
นักศึกษาภาคปกติ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 

วันที.่.........เดือน.............................พ.ศ
................... 

 
เร่ือง ขอลงทะเบียนภาคฤดูรอ้น 
เรียน   คณบดี   

ข้าพเจ้า (นางสาว – นาง – นาย)..................................................................................รหัสประจ าตัวนักศกึษา
............................................ 
นักศกึษา    ภาคปกต ิ เรียนที่    มหาวิทยาลยั       ศูนย์กรุงเทพฯ          ศูนย์สระแก้ว  
เป็นนกัศึกษาในหลักสูตร....................................................................................สาขาวิชา
........................................................................................................ระดับปรญิญาตรี..................ปี แขนงวชิา
.............................……………………..................................เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้.......................................... 
E-mail…………………………………………………………………………… 
 

มีความประสงค์ขอลงเรียนในภาคเรียนที่........../..................   ดังรายการต่อไปนี ้

Sect. รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา วัน/คาบที ่

จ านวน
นักศกึษาที่

จอง 
ชื่อผู้สอน 

ผู้สอน
อนุญาต 

         
         
         
         

 

เหตุผลที่ขอเรียนเพิม่ เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
หมายเหต ุ อาจารย์ผู้สอนต้องตรวจสอบความถูกตอ้งของจ านวนนกัศึกษาที่จองรายวิชา 

มีความประสงค์ ขอถอน  รายวิชาในภาคเรยีนที่........../..................   ดังรายการตอ่ไปนี้ 
Sect. รหัสวิชา วัน / 

คาบที่ 
ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อผู้สอน ผู้สอนอนญุาต 

       
       
       

 

เหตุผลที่ขอถอนรายวิชา เพราะ…………………………………………………………………………………………………................................................………… 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  ลงชื่อ………………………………………….นักศึกษา 
  (……………………………………….) 
    …………/………………./……….     
 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ลงชื่อ……………………………………อาจารย์ที่ปรึกษา 
   (…………………………………) 
   ……….../…………/…………… 
ผลการพิจารณาของคณบดี  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
  ลงชื่อ…………………………………….คณบดี 
   (…………………………………) 
   ……….../…………/…………… 
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เงื่อนไขของรายวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน 
1. วิชาปรับพื้นฐานหรือ 
2. วิชาที่ผลการเรียนเป็น F หรือไม่ผา่นหรือ 
3. วิชาที่ต้องเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อให้ครบตามโครงสร้างหลักสตูรหรือ 
4. วิชาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
5. ลงทะเบียนเรียนต้องไม่เกิน 9  หน่วยกิต  
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ขั้นตอนการขอลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอนลงนาม 

นักศึกษาส่งค าร้องขอลงทะเบียน  
ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัติ 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม 

รับค าร้องขอลงทะเบียนที่คณะ 

คณบดีพิจารณา 

รับใบลงทะเบียนและช าระเงนิ 
ที่ฝ่ายการเงนิ 

แจ้งนักศึกษา 
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ค าร้องขอลงทะเบียนเรียน 
นักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   
วันที.่.........เดือน.........................พ.ศ.............. 

 

เร่ือง ขอลงทะเบียนเรียน 
เรียน   คณบดี   
 

ข้าพเจ้า (นางสาว – นาง – นาย).....................................................................รหัสประจ าตัวนกัศึกษา................................................ 
นักศกึษา  ภาคปกต ิ  ภาคพิเศษ o เสาร-์อาทิตย์ o จันทร-์ศุกร์ เรียนที่    มหาวิทยาลัย  ศูนย์กรุงเทพฯ   ศูนย์สระแก้ว  
เป็นนกัศึกษาในหลักสูตร..................................................................................สาขาวิชา................................................................................................   
ระดับปริญญาตร.ี.................. ปี แขนงวิชา.....................................………….................คณะ............................................................................................ 
 

เบอร์โทรศัพทท์ี่สามารถติดตอ่ได้............................................................E-mail………………………………………………………………………………………………… 
 
มีความประสงค์ขอลงทะเบียนเรยีนในภาคเรียนที่........../..................   ดังรายการต่อไปนี้ 

Sect. รหัสวิชา 
เรียนรว่มกับหมู่เรียน 

(ใส่รหัสหมู่เรียน) 
เรียนที ่

วัน / 
คาบที่ 

ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อผู้สอน 
ผู้สอน

อนุญาต 
         
         
         
         
         
         

 

เหตุผลที่ขอเรียนเพิม่ เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

มีความประสงค์ ขอถอน  รายวิชาในภาคเรยีนที่........../..................   ดังรายการตอ่ไปนี้ 
Sect. รหัสวิชา วัน / 

คาบที่ 
ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อผู้สอน ผู้สอนอนญุาต 

       
       
       
       
       

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  ลงชื่อ………………………………………….นักศึกษา 
  (……………………………………….) 
    …………/………………./……….     
 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ลงชื่อ……………………………………อาจารย์ที่ปรึกษา 
   (…………………………………) 
   ……….../…………/…………… 
 
 
ผลการพิจารณาของคณบดี  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
  ลงชื่อ…………………………………….คณบดี 
   (…………………………………) 
   ……….../…………/…………… 
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เงื่อนไขในการลงทะเบยีน 
1. นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต       
2. รายวิชาทีข่อลงทะเบียนจะต้องมีตารางเรียนและตารางสอบไม่ตรงกัน หากตรงกันวิชาที่ขอลงทะเบียนจะถือ

ว่าเป็นโมฆะทันที 
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ขั้นตอนการขอลงทะเบียนเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยผ์ู้สอนลงนาม 

นักศึกษาส่งค าร้องขอลงทะเบียนเรียน 
ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม 

รับค าร้องขอลงทะเบียนเรียนที่คณะ 

คณบดีพิจารณา 

ช าระเงินที่ฝ่ายการเงิน 

แจ้งนักศึกษา 
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ค าร้องขอย้ายสถานศึกษา 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
(การขอย้ายสถานศึกษานักศึกษาต้องไปติดต่อกับมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาจะไปก่อนว่าสามารถรับย้ายได้หรือไม่และกรอกข้อความให้ครบถ้วน) 

 
วันที.่.........เดือน.........................พ.ศ.............. 

 
เร่ือง     ขอย้ายสถานศกึษา        
เรียน    อธกิารบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ถ่ายเอกสารใบรายงานผลการเรียนเริ่มเข้าจนถึงปัจจุบัน  จ านวน............ฉบับ  

ข้าพเจ้า (นางสาว – นาง – นาย).........................................................................รหัสประจ าตัวนักศกึษา............................................ 
นักศกึษา  ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ o เสาร-์อาทิตย์ oจันทร-์ศุกร์ เรียนที่   มหาวิทยาลยั  ศูนย์กรุงเทพฯ  ศูนย์สระแก้ว  
            

เป็นนกัศึกษาในหลักสูตร...................................................................................สาขาวิชา............................................................................................... 
ระดับปริญญาตร.ี.................. ปี แขนงวิชา.............................…………………………..…………...คณะ...................................................................................      
 
ท่ีอยู่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์    บ้านเลขที.่..................หมู่ที่.................ต าบล.......................................อ าเภอ....................................................
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์................เบอรโ์ทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได้.....................................................................................  
สถานที่ท างาน............................................................โทรศัพท.์.....................................E-mail……………………………………………………………………………. 
 
มีความประสงค์จะขอย้ายไปเรียนที่มหาวทิยาลยัราชภัฏ......................................................................ภาคเรียนที.่...........ปีการศกึษา....................... 
เหตุผลที่ขอย้ายเพราะ..................................................................................................................................................................................................... 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบผลการเรียนของข้าพเจ้าแล้วปรากฏว่า     มรีายวิชา ที่ติด F หรือ I     ไม่มีและได้เกรดเฉลี่ยสะสม 
ตั้งแต่เริ่มเรียนมา............................................................................................................................................................................................................. 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
                                                                         

                                                                                               ลงชือ่…………………………………………….นักศึกษา 
                                                                                   (………………………………………..…)     
                                                                                    …………/…………………../……….. 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

 
 
 
 
 

ส าหรับผู้ปกครองของนกัศึกษา 
เฉพาะภาคปกต ิ

 
ข้าพเจ้า............................................ 
มีความประสงค ์ 
 อนุญาตให้ 
 ไม่อนุญาตให้ย้ายสถานศกึษา 
 
 
 
ลงชื่อ.....................................  
(............../.........../...............) 

อาจารย์ที่ปรึกษา  
นักศกึษาดังกลา่วข้างตน้มีความ
ประสงค์ขอย้ายสถานศึกษา 
ไปเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
..................................................... 
มีความเห็นว่า
..................................................... 

 
 
 

ลงชื่อ.................................... 
(............../............./.............) 

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล 
เรียน รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
 ภาคปกติ เข้าปี พ.ศ.............. 
 ภาคพิเศษ เข้าภาคเรียนที.่....... 
ปี พ.ศ................ 
 ขอย้ายไปเรียน  
ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
...................................................... 
ภาคเรียนที่.......ปีการศึกษา........... 
 
ลงชื่อ.......................................... 

(............../............./.............) 

ค าสั่ง  
   อนุญาต 
   ไม่อนุญาต 
 
เพราะ
..........................................
..........................................
.......................................... 
 
 
ลงชื่อ…………….…………….. 
(.........../............../...........) 
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ขั้นตอนการขอย้ายสถานศึกษา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาส่งค าร้องขอย้ายสถานศึกษา 
ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม 

รับค าร้องขอย้ายสถานศึกษาที่คณะ 

คณบดีพิจารณา 

แจ้งนักศึกษา 
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ค าร้องขอรับใบปริญญา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 
                                                                                                     วันที่………….เดือน…………….…..………….……พ.ศ………………...... 
เรื่อง       ขอรับใบปริญญาบัตร 
 
เรียน      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 
 ข้าพเจ้า (นางสาว – นาง – นาย)...........................................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา................................................................. 
นักศกึษา  ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ เป็นนักศึกษาในหลักสูตร...................................................................สาขาวิชา........................................................................... 
ระดับปริญญาตร.ี................. ปี แขนงวิชา..........................................…………...........คณะ.............................................................................................. 
ที่อยู่สามารถติดตอ่ได้ทางไปรษณีย์....................บ้านเลขที่.......หมู่ที.่.........ต าบล..............................................อ าเภอ................................................... 
จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์................................เบอร์โทรศัพท์สามารถติดตอ่ได.้...................................................................  
สถานที่ท างาน.............................................................................................E-mail……………………………………................................................................ 
 
 

    ส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่  ……..…..………  เดือน  ……………………………………………………………………..….  พ.ศ………….…………………………..………… 
          
 
มีความประสงค์ขอรับใบปริญญาบัตรท่ีไม่ได้เข้ารับตามท่ีก าหนด  เนือ่งจาก……………………………………………………………………………………………..…… 
 
 
        จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา 
  
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 
ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ฝ่ายการเงิน นักศึกษา 

เรียน หัวหน้าฝ่ายการเงินนักศึกษาขอใบปริญญา 
เกินก าหนดเวลาให้รับ 

 
เวลาเจ้าหน้าที่รับค าร้อง 

 
รับเวลา...................................น. 

 
ลงชื่อ.................................ผู้นัด 

 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนฯ. 
..……/…………  /…………… 

ได้ช าระค่าธรรมเนียมการขอใบปริญญา 
เกินก าหนดเวลาให้รับ ตามระเบียบค่าปรับการ
ขอรับหลักฐานเกินกว่าระยะเวลา 3 เดือน  
นับจากวันที่ประกาศก าหนดให้รับ 
เรียบร้อยแล้ว 

 
ลงชื่อ................................. 

 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

...……/……… /…………… 
 

เวลานักศึกษารับใบปริญญา 
 
 
 
 

รับเวลา.............................น. 
 

ลงชื่อ................................. 
นักศึกษา/ผู้รับ 

…..…../……..…/………... 
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ขั้นตอนการขอรับใบปริญญา 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกข้อมูลเรียบร้อยยื่นที่ฝ่ายการเงิน 
(กรณีเกิน 1 ปี หลังรับพระราชทานปริญญาบัตร) 

รับค าร้องทีส่ านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

กรอกข้อมูลเรียบร้อย 
ยื่นที่ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

รับใบปริญญาบัตร 
ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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 นักศึกษาทุกคนมีเลขประจ าตัว  11  หลัก  ตามที่ระบไุว้ในบัตรประจ าตัวนักศึกษา รายละเอียดของรหัส
และความหมายมีดังต่อไปนี้  ดังตัวอย่าง  57 –1 – 2 – 318 – 01 – 01 
 

รหัสประจ าตัว          57 1 2 318 01 01 
เลขหลักที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                     

 
 
 
 
 
  
           
  
 

 
หมายเหตุ นักศึกษาเข้าปี พ.ศ. 2557 
  นักศึกษาภาคปกตเิรียนที่มหาวิทยาลัย จ.ปทุมธานี 
  ระดับปริญญาตรี  4  ปี 
  หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
  หมู่เรยีนที่ 1 
  ล าดับที่ของนักศึกษาในห้องเรียน  คือ 01 
 

ค าอธิบายการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษา หลักที่ 3 และหลักท่ี  4 
หลักที่ 3  แทนประเภทนักศึกษา (เป็นนักศกึษาภาคและเรียนอยู่ที่ไหน) 
เลข 1 แทนนักศึกษา ภาคปกต ิ เรียนที่มหาวิทยาลัย จ.ปทุมธาน ี
เลข 2 แทนนักศึกษา ภาคพิเศษ เรียน (ส-อ) ท่ีมหาวิทยาลัย จ.ปทุมธาน ี
เลข E แทนนักศึกษา ภาคพิเศษ ในโครงการจัดการศึกษาส าหรบัผูบ้ริหาร 
หลักที่ 4 ระดับการศึกษาของนักศึกษา 
เลข 2 แทนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  4  ปี 
เลข 8 แทนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  5  ปี 

 
 
 
 

ปีที่เร่ิมเข้าศึกษา   
(ใช้ตัวเลข 2 ตัวท้าย
ของ พ.ศ. ที่เร่ิมเข้า

ศึกษา) 

ประเภทนักศึกษา
ภาคปกติหรือ           
ภาคพิเศษ 

ระดับการศึกษา รหัสสาขาวิชา   หมู่เรียน เลขที่นักศึกษา        
ในห้องเรียน 

ค าอธิบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา 
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คาบเรียน เวลา 

1 08.30 – 09.30 

2 09.30 – 10.30 

3 10.30 – 11.30 

4 11.30 – 12.30 

5 12.30 – 13.30 

6 13.30 – 14.30 

7 14.30 – 15.30 

8 15.30 – 16.30 

9 16.30 – 17.30 

10 17.30 – 18.30 

11 18.30 – 19.30 

12 19.30 – 20.30 

13 20.30 – 21.30 

14 21.30 – 22.30 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาบเวลาเรียนของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ 
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ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา 
ส าหรับนักศกึษา 
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 อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ดูแล ส่งเสริมพัฒนาการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อช่วยให้
นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมากที่สุด 
 
 
 
 หน้าที่ของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ของการให้ค าปรึกษา เพื่อให้การบริหารการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายฝ่ายทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ จึงสามารถก าหนด
โครงสร้างการบริการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1.  ด้านวิชาการและการสนับสนุนการศึกษา  ได้แก ่
  1.1 ให้การปรึกษาแนะน านักศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน 
  1.2 ให้ค าแนะน านักศึกษาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 
  1.3 ควบคุมการลงทะเบียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  1.4 ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อเลือกเรียนรายวิชาให้สอดคล้องกับแผนการเรียน 
  1.5 ให้การแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้าและติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
  1.6 ทักท้วงการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาของนักศึกษาเมื่อพิจารณาเห็นว่าการ
ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ ไม่เหมาะสม 

อธิการบดี 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

นักศึกษา 
 

คณบดี 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ 
 

คณะกรรมการการให้ค าปรึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการการให้ค าปรึกษา 
ระดับคณะ 

 

หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

โครงสร้างการบริหารระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

สรุปหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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  1.7 ให้การปรึกษาแนะน า หรือตักเตือน เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ าลง 
  1.8 ให้การปรึกษาแนะน า และช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ 
  1.9 ให้ความรู้ ความเข้าใจ และตรวจสอบเก่ียวกับการคิดค่าคะแนนระดับเฉลี่ยของนักศึกษา 
  1.10  ให้การปรึกษาเก่ียวกับการศึกษาต่อในระดับสูง 
 2. ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา 
  2.1 ให้การแนะน าเก่ียวกับระเบียบข้อบังคับ และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
  2.2 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต เป็นต้น 
  2.3 ให้การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการปรับตัวในสังคม และปัญหาการคบ
เพื่อน 
  2.4 ให้การปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และจริยธรรม 
  2.5 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านอาชีพ เช่น ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมของงาน 
ตลาดแรงงาน ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
  2.6 ให้การแนะน าเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 3. ด้านอื่นๆ 
  3.1 พิจารณาค าร้องต่างๆ ของนักศึกษาและด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
  3.2 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายการเงิน เพื่อช่วยเหลือและเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา 
  3.3 ก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 
  3.4 เก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อใช้กับแฟ้มระเบียนสะสม
ของนักศึกษา 
  3.5 สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และมหาวิทยาลัย 
  3.6 ให้การรับรองความประพฤติและความสามารถของนักศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการน าไป
แสดงแก่ผู้อื่น 
  3.7 ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และหน้าที่ของนักศึกษาต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา 
  3.8 ในกรณีที่นักศึกษาแต่งกายไม่เรียบร้อย หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม อาจารย์ที่
ปรึกษาต้องตักเตือน 
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แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา 
 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
 นักศึกษา    ภาคปกติ     ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ....../.............. 
 เพศ     ชาย     หญิง 
 ชั้นปีที ่    ปี 1     ปี 2     ปี 3    ปี 4 
      ปี 5     อ่ืนๆ............................................... 
สาขาวิชา....................................................หมู่เรียน.................................................................. 
สังกัดคณะ/วิทยาลัย 
      ครุศาสตร ์      มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      เทคโนโลยีการเกษตร    วิทยาการจัดการ 
      เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      นวัตกรรมการจัดการ    อ่ืนๆ............................................... 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.................................................................................................................. 
 
ตอนที่  2 ประเด็นความคิดเห็น 

 ให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความคิดเห็น 

ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านวิชาการและการสนับสนุนการศึกษา      
1.1  ให้ค าแนะน าที่ถูกต้องชัดเจนในด้านหลักสูตรและ

การเรียน 
     

1.2  ให้ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน
และหมั่นติดตามผลการเรียนสม่ าเสมอ 

     

1.3  ช่วยเหลือแนะน าเพื่อแก้ไขอุปสรรค ปัญหาในการ
เรียนวิชาตา่งๆ 

     

1.4  พิจารณาดูแลการยื่นค าร้องต่างๆ ให้ค าแนะน า
และเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการอย่าง
เป็นขั้นตอนได้ถูกต้องตามระเบยีบ 

     

1.5  จัดสรรเวลาเพื่อให้นักศึกษาเข้าพบได้ทั้งกรณี
ทั่วไปและกรณีพิเศษเมื่อนักศึกษาต้องการความ
ช่วยเหลือ 

     

  

แบบ มรว.ทป.09 
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ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2. ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา      
2.1  ให้ค าปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ งานอาชพี

และการเรียนต่อในระดับสูงได ้
     

2.2  ปลูกฝังทัศนคติที่ดตี่ออาจารย์ สาขาวิชา คณะ 
และมหาวิทยาลัย 

     

2.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับต่างๆ  

     

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

จริงใจ 
     

3.5  ใช้ค าพูดเหมาะสมในการให้ค าปรึกษา      
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
หมายเหตุ : นักศึกษาประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาในเว็บไซต์ระบบตรวจสอบผลการเรียน/จองรายวิชา 

http://www.vru.ac.th/about_vru/Student.php 
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ตอนที่ 4 
หลักสูตรและแผนการเรียน 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
    
  

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

เพื่อให้บัณฑิตมีคุณสมบัติ ดังนี ้
1. มีความรัก ความศรัทธา ในวิชาชีพครูปฐมวัย มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็น

แบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในวิชาชีพเดียวกัน
และบุคคลอื่นในชุมชนตลอดจนมีจิตใจใฝ่สัมฤทธิ์พัฒนาตนอยู่เสมอ 

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

3. มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถประยุกต์ใช้ทักษะในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่าง
เหมาะสม 

4. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนให้เป็นบุคลากรวิชาชีพด้านวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 

1. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง  มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

3. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการวัดแววความเป็นครูตามที่คณะก าหนด 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  172 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู  55 หน่วยกิต 

 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  35 หน่วยกิต 

 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  6 หน่วยกิต 

 2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  14 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก  81 หน่วยกิต 

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

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
 

30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1002001 ภาษาไทยส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1011001 การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ  3(2-2-5) 
 1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  3(2-2-5) 
 1022002 หลักการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2(1-2-3) 
 1032001 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-5) 
 1042001 การวัดและการประเมนิผลการศึกษา  3(2-2-5) 
 1043002 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ  2(1-2-3) 
 1052002 จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1053003 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา  3(3-0-6) 
 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1023004 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1023101 การพัฒนาทักษะการคิด  3(3-0-6) 
 1032101 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
 1033102 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
 1043101 การวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน  2(1-2-3) 
 1064002 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 
 2.1.3 วิชาชีพฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004003 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1      2(90) 
 1004004 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2      2(90) 
 1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     5(450) 
 1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    5(450)     
 2.2 กลุ่มวิชาเอก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1071101 การศึกษาปฐมวัย                                                   2(2-0-4) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1071102 จิตวิทยาพฒันาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

 
1071103    บุคลิกภาพ จริยธรรม และมนุษยสัมพันธส์ าหรับ 

ครูปฐมวัย  
 2(2-0-4) 

 1071301 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย    2(1-2-3) 
 1071302 การจัดประสบการณ์ภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1072301 การจัดประสบการณ์ทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1072302 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 
 1072303   กิจกรรมกลางแจ้งส าหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 

 
1072304 การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ 

เด็กปฐมวัย                   
2(1-2-3) 

 1072401 นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวยั  3(2-2-5) 
 1072402 การเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั   2(1-2-3) 
 1072404 ดนตรีและเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 
 1073201 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                            3(2-2-5) 
 1073301 คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 
 1073303 การส่งเสริมการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

 
1073312 การจัดประสบการณ์ด้านสิง่แวดล้อมศึกษาส าหรับ 

เด็กปฐมวัย                
2(1-2-3) 

 1073401 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย  2(1-2-3) 
 1073402     สื่อส าหรับเด็กปฐมวัย                                          2(1-2-3) 
 1073601 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
 1073602 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 
 1073701 การจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวยั  2(1-2-3) 
 1074114 การจัดการศึกษาปฐมวัยในอุษาคเนย์  2(1-2-3) 

 
1074115 การจัดประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษส าหรับ

เด็กปฐมวัย 
 3(2-2-5) 

 1074312 การศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย                       3(2-2-5) 
 1074501 การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 
 1074513 วัฒนธรรมและภูมปิัญญาส าหรบัการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1074701 การจัดการศึกษาระดับบริบาล  2(1-2-3) 
 1074712 การจัดและบริหารสถานพฒันาเด็กปฐมวัย                        2(1-2-3) 
 1074713 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย                                                              2(1-2-3) 
 1074901 การวิจัยในชัน้เรียนทางการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 
 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1074602 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
 1074912 การสัมมนาการศึกษาปฐมวยั  3(2-2-5) 
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 2.2.3 วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1072111 โรคเด็กและการป้องกัน   2(2-0-4) 
 1072112 สุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็กปฐมวัย   2(2-0-4) 
 1072413 ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย   2(1-2-3) 
 1072415 หนังสือและวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 
 1073111 โครงการสุขภาพในสถานพฒันาเด็กปฐมวัย   2(2-0-4) 
 1073112 โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย   2(2-0-4) 
 1073113 สวัสดิศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย    2(2-0-4) 
 1073314 นาฏลลีาส าหรับเด็กปฐมวัย   2(1-2-3) 
 1073315 การจัดประสบการณ์ทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย    2(1-2-3) 
 1074211 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาระดับบรบิาล                       2(1-2-3) 
 1074311 ภาษาส าหรับเด็กต่างวฒันธรรม         2(1-2-3) 
 1074412 คอมพิวเตอร์ส าหรับครูปฐมวัย   2(1-2-3) 
 1074512 เครือข่ายชุมชนกับการพฒันาเด็กปฐมวัย   2(1-2-3) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
              

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1002001 ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 1071101* การศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4) 
 1071102A จิตวิทยาพฒันาการและการอบรมเลี้ยงดู 

เด็กปฐมวัย 
3(2-2-5) 

 
 1071103 บุคลิกภาพ จริยธรรม และมนุษยสัมพันธส์ าหรับ

ครูปฐมวัย 
2(2-0-4) 

 
เอกเลือก 1072111 โรคเด็กและการป้องกัน 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 19/25 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
ครูบังคับ 1011001 การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 1022003* การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 1071301A กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับ 

เด็กปฐมวัย 
2(1-2-3) 

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

รวมหน่วยกิต 20/29 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
 1052002 จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับครู 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 1072301* การจัดประสบการณ์ทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1072303A กิจกรรมกลางแจ้งส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1072401A นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวยั 3(2-2-5) 
 1072402* การเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 22/32 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1022002 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 1032001 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1042001 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1072304A การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ 

เด็กปฐมวัย 
2(1-2-3) 

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

เด็กปฐมวัย 
3(2-2-5) 

 
รวมหน่วยกิต 21/30 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

ครูบังคับ 1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1073201A หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
 1073301A คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1073312 การจัดประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับ

เด็กปฐมวัย 
2(1-2-3) 

 
 1073601 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1073315 การจัดประสบการณ์ทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 21/29 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ครูบังคับ 1043002* การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 1053003 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 1073303* การส่งเสริมการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 1073401* นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1073602 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1073701A การจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1074513 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาส าหรับการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย 
2(1-2-3) 

 1074701 การจัดการศึกษาระดับบริบาล 2(1-2-3) 
เอกเลือก 1072112 สุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็กปฐมวัย 2(2-0-4) 
 1073314 นาฏลีลาส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 22/31 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 1074602 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 1072404 ดนตรีและเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1074114 การจัดการศึกษาปฐมวัยในอุษาคเนย์ 2(1-2-3) 
 1074312 การศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 1074901* การวิจัยในชัน้เรียนทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1074512 เครือข่ายชุมชนกับการพฒันาเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
ปฏิบัต ิ 1004003* การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1 1(45) 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/69 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ครูเลือก 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 1033102A การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1074501A การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1074712 การจัดและบริหารสถานพฒันาเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 1074713 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

ปฐมวัย 
2(1-2-3) 

 
 1074912 การสัมมนาการศึกษาปฐมวยั 2(1-2-3) 
ปฏิบัต ิ 1004004* การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2 1(45) 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/68 
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005005* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6/540 
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005006* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6/540 
 

 
 

 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557    
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

~ 156 ~ 
 

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

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี ้
1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรมพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 

อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่จะส่งผลให้ครูคณิตศาสตร์มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

3.   มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

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

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
3. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการวัดแววความเป็นครูตามที่คณะก าหนด 

 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  179 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

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

 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  35 หน่วยกิต 

 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  9 หน่วยกิต 

 2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  14 หน่วยกิต 

 2.2  กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 

 2.2.1 วิชาเอก  69 หน่วยกิต 

 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก  10 หน่วยกิต 

 2.2.3  วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
 

30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  58 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ     35 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1002001 ภาษาไทยส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1011001 การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ  3(2-2-5) 
 1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  3(2-2-5) 
 1022002 หลักการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2(1-2-3) 
 1032001 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-5) 
 1042001 การวัดและการประเมนิผลการศึกษา  3(2-2-5) 
 1043002 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ  2(1-2-3) 
 1052002 จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1053003 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา  3(3-0-6) 
 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1023004 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1023101 การพัฒนาทักษะการคิด  3(3-0-6) 
 1024104 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  3(2-2-5) 
 1032101 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
 1033102 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
 1043101 การวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน  2(1-2-3) 
 1064002 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 
 2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  14 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004003 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1  2(90) 
 1004004 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2  2(90) 
 1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  5(450) 
 1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  5(450) 
 

 

 



คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557    
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

~ 158 ~ 
 

 2.2  กลุ่มวิชาเอก  85 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4091201 หลักการคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
 4092201 ระบบจ านวน  3(3-0-6) 
 4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2  3(3-0-6) 
 4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 4093201 ทฤษฎีเซต  3(3-0-6) 
 4093301 พีชคณิตนามธรรม 1  3(3-0-6) 
 4093303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย  3(3-0-6) 
 4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3   3(3-0-6) 
 4094201 ทฤษฎีจ านวน   3(3-0-6) 
 4094504 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น   3(3-0-6) 
 4094505 ทอพอโลยีเบื้องต้น   3(3-0-6) 
 4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
 4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามญั   3(3-0-6) 
 4094202 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร ์  3(3-0-6) 
 4094302 พีชคณิตเชิงเสน้  3(3-0-6) 
 4094402 แคลคูลัสชัน้สูง  3(3-0-6) 
 4094403 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์   3(3-0-6) 
 4094404 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร ์  3(3-0-6) 
 4094406 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อนเบือ้งต้น  3(3-0-6) 
 4094407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  3(3-0-6) 
 4112201  ความน่าจะเปน็และสถิติเบื้องตน้  3(3-0-6) 
 4113601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย  3(3-0-6) 
 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1091602 แนวโน้มคณิตศาสตร์ศึกษา  3(2-2-5) 
 1092601 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 1            2(2-0-4) 
 1093601 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 2  2(2-0-4) 
 1094901 สัมมนาส าหรับครูคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
 2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1091601 การพัฒนาการคณิตศาสตร์           3(2-2-5) 
 1093602 คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา  3(3-0-6) 
 1093701 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ 
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
              

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
ครูบังคับ 1002001 ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ 2(1-2-3) 
เอกเลือก 1091601* การพัฒนาการคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 4091201* หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/26 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1011001 การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 1032001 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 1091602* แนวโน้มคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5) 
 4091401A แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
 4092201* ระบบจ านวน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22/29 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1022202 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 1042001 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 4092401* แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 
 4093201* ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 
เอกเลือก 4094202* ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
 1052002 จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับครู 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 1092601 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 1 2(2-0-4) 
 4093401* แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 3(3-0-6) 
 4094302* พีชคณิตเชิงเสน้ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1093602 คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22/27 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

ครูบังคับ 1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4092501* เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 4094201* ทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6) 
 4094402* แคลคูลัสชัน้สูง 3(3-0-6) 
 4094403* การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

ครูบังคับ 1022003* การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
 1043002* การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 1053003 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู 2(1-2-3) 
ครูเลือก 1033102A การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 4092202* การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 4094404* การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 4112201* ความน่าจะเปน็และสถิติเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 4093402A สมการเชิงอนุพันธ์สามญั 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22/26 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

ครูเลือก 1024104 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 1004003* การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1 2(90) 
เลือกเสรี 1093701 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1093601 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 2 2(2-0-4) 
 4093301* พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
 4093303A คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(3-0-6) 
 4094504A ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 4113601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/67 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ครูเลือก 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 1004004* การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2 1(45) 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1094901 สัมมนาส าหรับครูคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 4094406* การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อนเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
 4094407A การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
 4094505* ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/64 
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005005* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6/540 
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005006* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6/540 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557    
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

~ 162 ~ 
 

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

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
ผลิตบัณฑิตครูให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ 

ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ทั่วไป และเคมี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง  
จิตวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

3. ศรัทธาต่อวิชาชีพครู สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมี ความสนใจ
และใฝ่หาความรู้ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ และประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม 

4. สามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ 
ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติการ การค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางการศึกษา 

5. มีภาวะผู้น าในการท ากิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียน 
6. มีความรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ระหว่างวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไปกับวิชาอ่ืน 

และน าความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชนท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงมีพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อทางสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องได้ 

 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ -

คณิตศาสตร ์
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินตามข้อก าหนดของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา

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

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

4. ผ่านเกณฑ์การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 173 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
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 2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู  55 หน่วยกิต 

 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  35 หน่วยกิต 

 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  6 หน่วยกิต 

 2.1.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  14 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก  82 หน่วยกิต 

 2.2.1 วิชาเอกคู่  68 หน่วยกิต 

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

 2.2.3 วิชาเอกเลือก  6 หน่วยกิต 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
 

30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1002001 ภาษาไทยส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1011101 การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ  3(2-2-5) 
 1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  3(2-2-5) 
 1022002 หลักการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2(1-2-3) 
 1032001 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-5) 
 1042001 การวัดและการประเมนิผลการศึกษา  3(2-2-5) 
 1043002 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ  2(1-2-3) 
 1052002 จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1053003 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา  3(3-0-6) 
 2.1.2 วิชาชีพครเูลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1023004 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1023101 การพัฒนาทักษะการคิด  3(3-0-6) 
 1024105 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์  3(2-2-5) 
 1024106 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 1032101 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1033102 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
 1043101 การวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน  2(1-2-3) 
 1064002 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 
 2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  14 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004003 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1  2(90) 
 1004004 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2  2(90) 
 1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  5(450) 
 1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  5(450) 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกคู่ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 
 1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป   บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011305 ฟิสิกส์ 1   3(3-0-6) 
 4011306 ฟิสิกส์ 2   3(3-0-6) 
 4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-2) 
 4011602 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1(0-3-2) 
 4013201 ไฟฟ้าและพลงังาน  2(2-0-4) 
 4021105 เคมี 1   3(3-0-6) 
 4021106 ปฏิบัติการเคมี 1  1(0-3-2) 
 4022102 เคมี 2   3(3-0-6) 
 4022103 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-2) 
 4031101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
 4031102 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
 4031103 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1  1(0-3-2) 
 4031104 ปฏิบัติการชวีวิทยา 2  1(0-3-2) 
 4043201 ดาราศาสตร์และอวกาศ  2(1-2-3) 
 4053101 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก  3(3-0-6) 
 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
 2) วิชาเอกเคมี   บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4022203 เคมีอนินทรีย์  4(4-0-8) 
 4022309 หลักเคมีอินทรีย์  4(4-0-8) 
 4022310 ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย์และการวิเคราะห์  1(0-3-2) 
 4022406 เคมีเชิงฟิสิกส์  4(4-0-8) 
 4022505 หลักชีวเคมี  3(2-2-5) 
 4022616 เคมีวิเคราะห์  3(3-0-6) 
 4022617 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  1(0-3-2) 
 4023102 เคมีกับความปลอดภัย  1(1-0-2) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4023708 เคมีสภาวะแวดล้อม  3(3-0-6) 
 4023709 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม  1(0-3-2) 
 4024306 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ  3(2-2-5) 
 4024712 พอลิเมอร์และอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม  3(3 -0- 6) 
 4022617 เคมีประยุกต์  3(2-2-5) 
 2.2.2 การสอนวิชาเอก บังคับเรียน 8 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1084002 สัมมนาวทิยาศาสตร์ศึกษา  2(1-2-3) 
 1084004 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป  3(2-2-5) 
 1084006 การสอนเคมี  3(2-2-5) 
 2.2.3 วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1083001 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2(1-2-3) 
 1083101 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน  3(3-0-6) 
 1083102 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น  3(2-2-5) 
 4022622 การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ  3(3-0-6) 
 4022627 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ  1(0-3-2) 
 4023612 เทคนิคการแยก  2(2-0-4) 
 4023613 ปฏิบัติการเทคนิคการแยก  1(0-3-2) 
 4024206 เคมีชีวอนินทรีย ์  2(2-0-4) 
 4061101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
              

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1002001 ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 4021105* เคมี 1 3(3-0-6) 
 4021106* ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 4091401A แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/28 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
ครูบังคับ 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1011001 การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 4011305* ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 4011601* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 4031101B ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 4031103C ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 19/28 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1022002 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 1032001 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1042001 การวัดและการประเมนิผลการศึกษา 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 4022102* เคมี 2 3(3-0-6) 
 4022103* ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 4031102B ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 4031104C ปฏิบัติการชวีวิทยา 2 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 22/32 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1022003* การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
 1052002 จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
 1053003 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 4011306* ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
 4011602* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 4053101* วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22/31 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

ครูบังคับ 1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(3-0-6) 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4013201* ไฟฟ้าและพลังงาน 2(2-0-4) 
 4022309A หลักเคมีอินทรีย์ 4(4-0-8) 
 4022310 ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย์และการวิเคราะห์ 1(0-3-2) 
 4023102* เคมีกับความปลอดภัย 1(1-0-2) 
 4043201 ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 22/28 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ครูเลือก 1033102A การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1043002* การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 1084004 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3(2-2-5) 
 4022203 เคมีอนินทรีย์ 4(4-0-8) 
 4022505* หลักชีวเคมี 3(2-2-5) 
 4024306* เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 8000003 เอกเลือก 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 22/28 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 1004003* การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1 1(45) 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1084006 การสอนเคมี 3(2-2-5) 
 4022406 เคมีเชิงฟิสิกส์ 4(4-0-8) 
 4022616* เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 4022617* ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-2) 
เอกเลือก 1010001* เอกเลือก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/65 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ครูเลือก 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 1004004* การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2 1(45) 
เอกบังคับ 1084002 สัมมนาวทิยาศาสตร์ศึกษา 2(1-2-3) 
 4022701* เคมีประยุกต์ 3(2-2-5) 
 4023708* เคมีสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6) 
 4023709* ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม 1(0-3-2) 
 4024712 พอลิเมอร์และอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16/65 
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005005* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6/540 
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005006* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6/540 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557    
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

~ 169 ~ 
 

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

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
ผลิตบัณฑิตครูเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน าความรู้  ความเข้าใจ

ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ทั่วไป และชีววิทยา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง 
จิตวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

3. ศรัทธาต่อวิชาชีพครู สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมี 
ความสนใจและใฝ่หาความรู้ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
ของโลก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม 

4. สามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ 
ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติการ การค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางการศึกษา 

5. มีภาวะผู้น าในการท ากิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียน 
6. มีความรู้ และสามารถบูรณาการระหว่างวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป กับวิชาอ่ืน  

น าความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชนท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงมีพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อทางสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
ทั่วไป หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ -

คณิตศาสตร์ 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินตามข้อก าหนดของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา

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

3. ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Central University 
Admission System, CUAS) 

4. ผ่านเกณฑ์การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่นอ้ยกว่า  173  หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวชิา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
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 2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู  55 หน่วยกิต 

 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  35 หน่วยกิต 

 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  6 หน่วยกิต 

 2.1.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  14 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก  82 หน่วยกิต 

 2.2.1 วิชาเอกคู่  68 หน่วยกิต 

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

 2.2.3 วิชาเอกเลือก  6 หน่วยกิต 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
 

30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1002001 ภาษาไทยส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1011101 การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ  3(2-2-5) 
 1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  3(2-2-5) 
 1022002 หลักการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2(1-2-3) 
 1032001 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-5) 
 1042001 การวัดและการประเมนิผลการศึกษา  3(2-2-5) 
 1043002 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ  2(1-2-3) 
 1052002 จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1053003 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา  3(3-0-6) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1023004 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1023101 การพัฒนาทักษะการคิด  3(3-0-6) 
 1024105 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์  3(2-2-5) 
 1024106 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 1032101 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1033102 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
 1043101 การวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน  2(1-2-3) 
 2.1.3  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  14 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004003 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1  2(90) 
 1004004 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2  2(90) 
 1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  5(450) 
 1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  5(450)     
 2.2 กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกคู่ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 
 1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป   บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011305 ฟิสิกส์ 1   3(3-0-6) 
 4011306 ฟิสิกส์ 2   3(3-0-6) 
 4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-2) 
 4011602 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1(0-3-2) 
 4013201 ไฟฟ้าและพลงังาน  2(2-0-4) 
 4021105 เคมี 1  3(3-0-6) 
 4021106 ปฏิบัติการเคมี 1  1(0-3-2) 
 4022102 เคมี 2  3(3-0-6) 
 4022103 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-2) 
 4031101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
 4031102 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
 4031103 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1  1(0-3-2) 
 4031104 ปฏิบัติการชวีวิทยา 2  1(0-3-2) 
 4043201 ดาราศาสตร์และอวกาศ  2(1-2-3) 
 4053101 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก  3(3-0-6) 
 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
 2) วิชาเอกชีววิทยา   บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4031301 สัตววิทยา  3(2-2-5) 
 4032101 สรีรวิทยาทั่วไป  3(2-2-5) 
 4032201 พฤกษศาสตร์  3(2-2-5) 
 4032401 พันธุศาสตร์  3(3-0-6) 
 4032601 จุลชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
 4033101 นิเวศวิทยา  3(2-2-5) 
 4033102 วิวัฒนาการ  3(3-0-6) 
 4033103 อนุกรมวิธาน  3(2-2-5) 
 4033105 ชีววิทยาของการเจริญ  3(2-2-5) 
 4034305 พฤติกรรมของสัตว์  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4034502 เทคนิคทางชีววิทยา  3(2-2-5) 
 4034906 ปัญหาพิเศษชีววทิยา  1(0-2-1) 
 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก บังคับเรียน 8 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1084002 สัมมนาวทิยาศาสตร์ศึกษา  2(1-2-3) 
 1084004 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป  3(2-2-5) 
 1084005 การสอนชีววิทยา  3(2-2-5) 
 2.2.3 วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1083001 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2(1-2-3) 
 1083101 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน  3(3-0-6) 
 1083102 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น  3(2-2-5) 
 4032302 สัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลัง  3(2-2-5) 
 4032602 วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องตน้  3(2-2-5) 
 4033104 ชีววิทยาของเซลล ์  3(2-2-5) 
 4033301 สัตว์มีกระดูกสันหลัง  3(2-2-5) 
 4033401 พันธุศาสตร์ในหมู่ประชากร  2(2-0-4) 
 4061101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557    
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

~ 173 ~ 
 

แผนการเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
              

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1002001 ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 4021105* เคมี 1 3(3-0-6) 
 4021106* ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 4091401A แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/25 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
ครูบังคับ 1011001 การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 1022002 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 4011305* ฟิสิกส์ 1     3(3-0-6) 
 4011601* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 4031101B ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 4031103C ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 22/32 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1042001 การวัดและการประเมนิผลการศึกษา 3(2-2-5) 
 1052002 จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับครู 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 4022102* เคมี 2 3(3-0-6) 
 4022103* ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 4031102B ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 4031104C ปฏิบัติการชวีวิทยา 2 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 21/31 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1022003* การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
 1032001 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 4011306* ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
 4011602* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 4053101* วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/28 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

ครูบังคับ 1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 4013201* ไฟฟ้าและพลังงาน 2(2-0-4) 
 4033101A นิเวศวิทยา 3(2-2-5) 
 4033103A อนุกรมวิธาน 3(2-2-5) 
 4033105A ชีววิทยาของการเจริญ 3(2-2-5) 
 4043201 ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 21/29 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ครูบังคับ 1043002* การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 1053003 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู 2(1-2-3) 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1084004 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3(2-2-5) 
 4031301B สัตววิทยา 3(2-3-5) 
 4032101A สรีรวิทยาทั่วไป 3(2-2-5) 
 4034502A เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/27 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ครูเลือก 1033102A การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 1004003* การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1 1(45) 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1084005 การสอนชีววิทยา 3(2-2-5) 
 4032201B พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 
 4032401B พันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
 4034906* ปัญหาพิเศษชีววทิยา 1(0-2-1) 
เอกเลือก 1010001* เอกเลือก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/68 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ครูเลือก 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 1004004* การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2 1(45) 
เอกบังคับ 1084003 สัมมนาวทิยาศาสตร์ศึกษา 2(1-2-3) 
 4032601E จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 4033102* วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
 4034305A พฤติกรรมของสัตว์ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1010002* เอกเลือก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/64 
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005005* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6/540 
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005006* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6/540 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี  5  ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
Bachelor of Education Program in English  
                                                                                       

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อผลิตครูภาษาอังกฤษ 
1. ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู 
2. ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรที่จะ

ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ สมรรถนะให้เป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาของชาติ 
3. ให้มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ สร้างสรรค์องค์ความรู้นวัตกรรมทางการศึกษาให้มี

ความก้าวหน้า รวมทั้งเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4. ให้เป็นผู้น าในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
 1. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง  

2. คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  172 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

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

 2.1.1 วิชาชีพครบูังคับ  35 หน่วยกิต 

 2.1.2 วิชาชีพครเูลือก  6 หน่วยกิต 

 2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  14 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 

 2.2.1 วิชาเอก  69 หน่วยกิต 

 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก  8 หน่วยกิต 

 2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
 

30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  35 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1002001 ภาษาไทยส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1011001 การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ  3(2-2-5) 
 1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  3(2-2-5) 
 1022002 หลักการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2(1-2-3) 
 1032001 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-5) 
 1042001 การวัดและการประเมนิผลการศึกษา  3(2-2-5) 
 1043002 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ  2(1-2-3) 
 1052002 จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1053003 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา  3(3-0-6) 
 2.1.2 วิชาชีพครเูลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1023004 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1023101 การพัฒนาทักษะการคิด  3(3-0-6) 
 1032101 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 1033102 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
 1043101 การวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน  2(1-2-3) 
 1064002 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 
 2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บังคับเรียน 14 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004003 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1  2(90) 
 1004004 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2  2(90) 
 1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  5(450) 
 1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  5(450) 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาเอก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1102202 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอนภาษา  3(3-0-6) 
 1102203 สัทศาสตรส์ าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1103504 วรรณคดีส าหรับครูสอนภาษา  3(3-0-6) 
 1103505 ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 1104513 ประเด็นและแนวโน้มการสอนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 1533102 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
 1533103 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ  2  3(3-0-6) 
 1551117 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 1551119 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 1551121 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจบุัน 1  3(3-0-6) 
 1551122 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจบุัน 2  3(3-0-6) 
 1551124 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาต ิ
3(2-2-5) 

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

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
ครูบังคับ 1002001 ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1022002 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 1551117A การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 1551121 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจบุัน 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/26 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1011001 การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 1021001 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1551119 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 1551122 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจบุัน 2 3(3-0-6) 
 1551124* การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาต ิ
3(2-2-5) 

 
รวมหน่วยกิต 21/27 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1022003* การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
 1032001 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1052002 จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับครู 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 1102202 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอนภาษา 3(3-0-6) 
 1552114 การเขียนอนุเฉท 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/27 
 

 

 

 

 

 



คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557    
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

~ 180 ~ 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
 1042001 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1102203 สัทศาสตร์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 1552105* การอ่านเพื่อการตีความ 3(3-0-6) 
 1552115 ภาษาอังกฤษในสื่อสิ่งพิมพ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

ครูบังคับ 1053003 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 1103505 ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 1552106* วาทการภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 1552117 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของอาเซียน 3(2-2-5) 
 1552204 การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/26 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ครูบังคับ 1043002* การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 1061001 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(3-0-6) 
ครูเลือก 1033102A การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1103504 วรรณคดีส าหรับครูสอนภาษา 3(3-0-6) 
 1533102* วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 1552101* การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง 3(2-2-5) 
 1554105 การเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1004003* การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1 1(45) 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1024103 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 1104508 กิจกรรมส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 1104510 การสอนทักษะฟังพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 1533103* วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 1552116* การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 1554204 การแปลเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22/68 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ครูเลือก 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 1004004* การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2 1(45) 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1103508 สัมมนาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 1104511 การสอนทักษะอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 1104513 ประเด็นและแนวโน้มการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 1553105* การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/64 
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005005* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6/540 
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005006* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6/540 
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จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี ้
1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนภาษาจีน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการ

เรียนการสอนการสอนภาษาจีนที่จะส่งผลให้ครูการสอนภาษาจีนมีความรู้ความสามารถ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและ
วิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูการ
สอนภาษาจีน อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

4. ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนและศิลปวัฒนธรรมจีน  สามารถ
ประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย  เพื่อสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการ
ประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

5. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทาง
วิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูการสอนภาษาจีนได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาโปรแกรมภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่าที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ ากว่า 
2.50  

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551(ภาคผนวก ก) 

3. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการวัดแววความเป็นครูตามที่คณะก าหนด 
4. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า  50 หน่วยกิต 

 2.1.1  วิชาชีพครูบังคับ  30 หน่วยกิต 
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 2.1.2  วิชาชีพครูเลือก       6 หน่วยกิต 

 2.1.3  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  14 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต 

 2.2.1  วิชาเอก  70 หน่วยกิต 

 2.2.2  วิชาการสอนวิชาเอก  8 หน่วยกิต 

 2.2.3  วิชาการสอนวิชาเอกและวิชาเอกเลือกเพ่ิมเติม  4 หน่วยกิต 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

การจัดการเรียนการสอน 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู จ านวนไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  30 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1002001 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัครู   2(1-2-3) 
 1011001 การศึกษาและจรรยาบรรณความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 1021001 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
 1022002 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  3(2-2-5) 
 1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2(1-2-3) 
 1032001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้  2(1-2-3) 
 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 1042001 การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1043410 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1052002 จิตวิทยาส าหรับคร ู  3(2-2-5) 
 1061001 การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3(2-2-5) 

 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู  3(2-2-5) 
 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1022004 การศึกษาแบบเรียนรวม  3(3-0-6) 
 1023004 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 1023005 การศึกษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 1023101 การพัฒนาทักษะกระบวนการคดิ  3(3-0-6) 
 1032101 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
 1033102 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
 1043002 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ  3(3-0-6) 
 1053001 จิตวิทยาการแนะแนว  3(2-2-5) 
 1053002 จิตวิทยาเด็กพิเศษ  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1064002 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนา

การศึกษา 
3(3-0-6) 

 
 2.1.3  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บังคับเรียน  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004003 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1  1(45) 
 1004004 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2  1(45) 
 1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(540) 
 1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(540) 
 2.3 กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต 
    2.2.1  วิชาเอก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1174705 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน  3(2-2-5) 
 1174708 การวิเคราะห์แบบเรียนจีน  2(2-0-4) 
 1174709 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ภาษาจีน  2(2-0-4) 
 1174901 การศึกษารายบุคคลดา้นการสอนภาษาจีน   2(1-2-3) 
 1571101 ภาษาจนีพื้นฐาน 1  3(2-2-5) 
 1571102 ภาษาจนีพื้นฐาน 2  3(2-2-5) 
 1571201 สัทศาสตรภาษาจนี  3(3-0-6) 
 1571202 การฟงและการพูดภาษาจนี 1  3(2-2-5) 
 1571601 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับประเทศจีน  3(3-0-6) 
 1572103 ภาษาจนีระดับกลาง 1  3(2-2-5) 
 1572104 ไวยากรณ์ภาษาจนี  2(2-0-4) 
 1572105 ภาษาจนีระดับกลาง 2  3(2-2-5) 
 1572203 การฟงและการพูดภาษาจนี 2  3(2-2-5) 
 1572301 การอานภาษาจีน 1  3(2-2-5) 
 1572302 การเขียนภาษาจนี 1  3(2-2-5) 
 1573106 ภาษาจนีระดับสูง 1  3(2-2-5) 
 1573107 ภาษาจนีระดับสูง 2  3(2-2-5) 
 1573108 ระบบค าภาษาจีน  2(2-0-4) 
 1573303 การอานภาษาจีน 2  3(2-2-5) 
 1573304 การเขียนภาษาจนี 2  3(2-2-5) 
 1573401 การแปลภาษาจีน 1  2(1-2-3) 
 1573602 ศิลปะการเขียนและวาดภาพพูกันจีน  2(1-2-3) 
 1574109 ภาษาจนีโบราณ  3(3-0-6) 
 1574402 การแปลภาษาจีน 2  2(1-2-3) 
 1574403 ภาษาจนีในสื่อตา่งๆ  2(1-2-3) 
 1574603 จีนศึกษา  2(2-0-4) 
 1574604 ปรัชญาจนี  2(2-0-4) 
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    2.2.2  วิชาการสอนวิชาเอก   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1173701 การสอนวิชาระบบเสียงภาษาจนี   2(1-2-3) 
 1173702 การสอนวิชาไวยากรณภาษาจีน   2(1-2-3) 
 1173703 การสอนวิชาทักษะการฟงั-การพูดภาษาจนี  2(1-2-3) 
 1174701 การสอนวิชาทักษะการอ่าน-การเขียนภาษาจีน 2(1-2-3) 
    2.2.3  วิชาการสอนวิชาเอกและวิชาเอกเลือกเพิ่มเติม     
 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1174702 การสอนวิชาอักษรจีน  2(1-2-3) 
 1174703 การสอนวิชาวัฒนธรรมและประเพณีจีน  2(2-0-4) 
 1174902 สัมมนาส าหรับครูสอนภาษาจนี  2(1-2-3) 
 1572204 การฟังข่าวและสารคดีจนี  2(2-0-4) 
 1572205 การเรียนรู้ภาษาจีนด้วยเพลง  2(2-0-4) 
 1573305 การอ่านหนังสือพิมพ์จนี  2(2-0-4) 
 1573306 การอ่านร้อยแก้วจีน  2(2-0-4) 
 1573307 การอ่านร้อยกรองจีน  2(2-0-4) 
 1573501 นิทานสุภาษิตจีน  2(2-0-4) 
 1574502 วรรณคดีจีนร่วมสมัย  2(2-0-4) 
 1574503 วรรณคดีจีน  2(2-0-4) 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
ครูบังคับ 1002001* ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัครู 2(1-2-3) 
 1021001* ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
ครูเลือก 1051001* จิตวิทยาพฒันาการ 3(3-0-6) 
เอกบังคบั 1571101A 

1571201* 
ภาษาจนีพื้นฐาน 1 
สัทศาสตร์ภาษาจนี 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/26 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1011001* การศึกษาและจรรยาบรรณความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 1052002* จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1571102A ภาษาจนีพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 

 
1571202 
1571601 

การฟังและการพูดภาษาจนี 1  
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับประเทศจีน 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1022002* การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
 1032001* เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้ 2(1-2-3) 
เลือกเสรี 1002002* ภาษาอังกฤษส าหรับครู 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1572103A ภาษาจนีระดับกลาง 1 3(2-2-5) 
 1572104A 

1572203 
ไวยากรณ์ภาษาจนี 
การฟังและการพูดภาษาจนี 2 

2(2-0-4) 
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 22/30 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1022003* การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3)  
 1032002* นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา 
3(2-2-5) 

เอกบังคับ 1572105* ภาษาจนีระดับกลาง 2 3(2-2-5) 
 1572301* การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
 1572302* การเขียนภาษาจนี 1 3(2-2-5) 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 22/30 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

ครูเลือก 1033102A การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1173701 การสอนวิชาระบบเสียงภาษาจนี 2(1-2-3) 
 1573106* ภาษาจนีระดับสูง 1 3(2-2-5) 
 1573303 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
 1573304 การเขียนภาษาจนี 2 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/28 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ครูบังคับ 1043410 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 1061001* การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3(2-2-5) 

เอกบังคับ 1173702 
1173703 

การสอนวิชาไวยากรณ์ภาษาจีน 
การสอนวิชาทักษะการฟงั-การพูดภาษาจนี 

2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

 1573107* ภาษาจนีระดับสูง 2 3(2-2-5) 
 1573108* ระบบค าภาษาจีน 2(2-0-4) 
 1573401* การแปลภาษาจีน 1 2(1-2-3) 
 1573602* ศิลปะการเขียนและวาดภาพพู่กนัจีน 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 19/26 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ครูบังคับ 1042001* การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1174701 การสอนวิชาทักษะการอ่าน-การเขียนภาษาจีน 2(1-2-3) 
 1174705 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน 3(2-2-5) 
 1574402* การแปลภาษาจีน 2 2(1-2-3) 
 1574403 ภาษาจนีในสื่อตา่งๆ 2(1-2-3) 
 1574603 จีนศึกษา 2(2-0-4) 
ปฏิบัต ิ 1004003* การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1 1(45) 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/67 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 1174708 การวิเคราะห์แบบเรียนจีน 2(2-0-4) 
 1174709 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ภาษาจีน 2(2-0-4) 
 1174901 การศึกษารายบุคคลดา้นการสอนภาษาจีน 2(1-2-3) 
 1574109 ภาษาจนีโบราณ 3(3-0-6) 
 1574601 ปรัชญาจนี 2(2-0-4) 
ปฏิบัต ิ 1004004* ฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2 1(45) 
เอกเลือก 1174702 

1174902 
การสอนวิชาอักษรจีน 
สัมมนาส าหรับครูสอนภาษาจนี 

2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 16/63 
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6/540 
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6/540 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ระดับปริญญาตรี  5  ปี 
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2557) 
Bachelor of Education Program in Thai 
                                                                                       

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
1. มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบ

สูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
2. มีความอดทน ใจกว้าง มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการท างานกับผู้เรียน

และผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 
3. มีความรอบรู้ในภาษาและวรรณคดีไทยและมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจ อันถ่องแท้ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน 
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าใน

การแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
5. มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ 

วิชาชีพ และสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

6. มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลายและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
สมรรถนะของตนอยู่เสมอ 

7. มีทักษะการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ภาษาไทย เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นครูที่มีคุณภาพของสังคม 
 

คุณสมบัตผู้ิเข้าศึกษา 
1. ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ 

รับรอง  
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  167 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 

 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  30 หน่วยกิต 

 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  6 หน่วยกิต 

 2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  14 หน่วยกิต 
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 2.2 กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 

 2.2.1 วิชาเอก  69 หน่วยกิต 

 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก  6 หน่วยกิต 

 2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม  6 หน่วยกิต 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  30 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1002001 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัครู   2(1-2-3) 
 1011001 การศึกษาและจรรยาบรรณความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 1021001 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
 1022002 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  3(2-2-5) 
 1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2(1-2-3) 
 1032001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้  2(1-2-3) 
 1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 1042001 การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1043410 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1052002 จิตวิทยาส าหรับคร ู  3(2-2-5) 
 1061001 การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู  3(2-2-5) 
 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1022004 การศึกษาแบบเรียนรวม  3(3-0-6) 
 1023004 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1023005 การศึกษาในอาเซียน  3(3-0-6) 
 1023101 การพัฒนาทักษะกระบวนการคดิ  3(3-0-6) 
 1032101 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
 1033102 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
 1043002 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 1051001 จิตวิทยาพฒันาการ  3(3-0-6) 
 1053001 จิตวิทยาการแนะแนว  3(2-2-5) 
 1053002 จิตวิทยาเด็กพิเศษ  3(3-0-6) 
 1064002 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 
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 2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บังคับเรียน 14 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1004003 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1  1(45) 
 1004004 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2  1(45) 
 1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(540) 
 1005006   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(540) 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาเอก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1541107 พัฒนาการของภาษาไทย  2(2-0-4) 
 1541108 หลักและการใช้ภาษาไทย  3(2-2-5) 
 1541109 ประวัติวรรณคดีไทย  3(3-0-6) 
 1541110 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  2(1-2-3) 
 1541213 ภาษาศาสตร์ส าหรับครู  3(3-0-6) 
 1541214 วรรณคดีวิจักษณ์  3(3-0-6) 
 1541215 การเขียนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3) 
 1541216 วรรณกรรมไทยปัจจุบนั  2(2-0-4) 
 1542110 วาทการส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1542111 วรรณกรรมท้องถิ่นส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1542112 วรรณคดีพุทธศาสนาส าหรับครู  3(3-0-6) 
 1542113 การเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์  2(1-2-3) 
 1542218 ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย  2(2-0-4) 
 1542219 การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์  2(1-2-3) 
 1542220 วรรณกรรมวิจารณ์ส าหรับครู  3(3-0-6) 
 1543105 วรรณกรรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชส าหรับครู 
3(3-0-6) 

 1543106 การอ่านท านองเสนาะ  2(1-2-3) 
 1543107 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
 1543228 วรรณกรรมคัดสรรในแบบเรียน 3(3-0-6) 
 1543229 ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย  3(2-2-5) 
 1543230 วิธีการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยระดบั

ประถมศึกษา 
3(2-2-5) 

 1544105 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทย  2(1-2-3) 
 1544106 การเขียนรายงานจากการค้นควา้วิจัยทางภาษาและ

วรรณคดี 
3(2-2-5) 

 1544107 วิธีการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยระดบั
มัธยมศึกษา 

3(2-2-5) 

 1544210 การสร้างสื่อและนวัตกรรมในการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 
 1544211 คติชนวิทยาส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1544213 วรรณกรรมเปรียบเทียบส าหรับครู  3(3-0-6) 
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    2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1161101 การสอนหลักการใช้ภาษาไทย  3(2-2-5) 
 1161102 การสอนวรรณคดีไทย  3(2-2-5) 
 1161103 การจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยและวรรณคดีไทย 3(2-2-5) 
    2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1542116 เพลงไทยประกอบบทเรียนส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1542117 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระส าหรับคร ู  2(1-2-3) 
 1542215 ภาษาไทยเพื่อการแสดง  2(1-2-3) 
 1542221 การสอนภาษาไทยส าหรับชาวตา่งชาติ  3(2-2-5) 
 1542222 ภาษาไทยเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 2(1-2-3) 
 1543108 วรรณกรรมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวส าหรับครู 
2(1-2-3) 

 1543109 วรรณกรรมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยส าหรับคร ู

2(1-2-3) 

 1543110 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวส าหรับครู 

2(1-2-3) 

 1543231 การเขียนสารคดีส าหรับคร ู  2(1-2-3) 
 1543232 หนังสือส าหรับเด็ก  2(1-2-3) 
 1544108 การเขียนบันเทิงคดีส าหรับครู  2(1-2-3) 
 1544109 วรรณกรรมการเมืองส าหรับครู  2(2-0-4) 
 1544111 วรรณกรรมแปลส าหรับครู  3(3-0-6) 
 1544212 วรรณกรรมซีไรต์ส าหรับครู  3(3-0-6) 
 1544214 การใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ  2(1-2-3) 
 1544215 ภาษาถิ่น  2(1-2-3) 
 1544301 การสร้างแบบฝึกทางภาษาและวรรณคดีไทย  2(1-2-3) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1002001* ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัครู 2(1-2-3) 
 1021001* ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 1052002* จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1541107 พัฒนาการของภาษาไทย 2(2-0-4) 
 1541108* หลักและการใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 19/26 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1011001* การศึกษาและจรรยาบรรณความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
ครูเลือก 1051001* จิตวิทยาพฒันาการ 3(3-0-6) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 1541109 ประวัติวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 
 1541213 ภาษาศาสตร์ส าหรับครู 3(3-0-6) 
 1541215 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 1541216* วรรณกรรมไทยปัจจุบนั 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 22/27 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1042001* การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 1022002* การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1541110 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 2(1-2-3) 
 1541214 วรรณคดีวิจักษณ์ 3(3-0-6) 
 1542110 วาทการส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1542113 การเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 21/29 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1022003* การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3)  
 1032001* เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้ 2(1-2-3) 
ครูเลือก 1033102A การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1542111 วรรณกรรมท้องถิ่นส าหรับครู 2(1-2-3) 
 1542112 วรรณคดีพุทธศาสนาส าหรับครู 3(3-0-6) 
 1542219 การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 20/28 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

ครูบังคับ 1032002* นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

3(2-2-5) 

 1043410 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1542218 ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย 2(2-0-4) 
 1542220 วรรณกรรมวิจารณ์ส าหรับครู 3(3-0-6) 
 1543107 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/25 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ครูบังคับ 1061001* การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3(2-2-5) 

เลือกเสรี 1000002 วิชาเลือกเสรี 2(2-0-4) 
เอกบังคับ 1543105 

 
วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราชส าหรับครู 

3(3-0-6) 

 1543228 วรรณกรรมคัดสรรในแบบเรียน 3(3-0-6) 
 1543229 ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 
 1544211 คติชนวิทยาส าหรับครู 2(1-2-3) 
เอกเลือก 1542215 ภาษาไทยเพื่อการแสดง 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 1004003* การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1 1(45) 
เลือกเสรี 1000002* วิชาเลือกเสรี 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 1161101 การสอนหลักการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 1543106 การอ่านท านองเสนาะ 2(1-2-3) 
 1543230 วิธีการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยระดบั

ประถมศึกษา 
3(2-2-5) 

 1544105 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทย 2(1-2-3) 
 1544106 การเขียนรายงานจากการค้นควา้วิจัยทางภาษา

และวรรณคดีไทย 
3(2-2-5) 

 1544213 วรรณกรรมเปรียบเทียบส าหรับครู 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1543232 หนังสือส าหรับเด็ก 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 21/72 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1004004* การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2 1(45) 
เลือกเสรี 1000002a วิชาเลือกเสรี 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 1161102 การสอนวรรณคดีไทย 3(2-2-5) 
 1544107 วิธีการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยระดบั

มัธยมศึกษา 
3(2-2-5) 

 1544210 การสร้างสื่อและนวัตกรรมในการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1544214 การใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 14/63 
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005005* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6/540 
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005006* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6/540 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) ระดับปริญญาตรี  5  ปี 
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2557) 
Bachelor of Education Program in General Science  
(English Program) 
                                                                                       

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
ผลิตบัณฑิตครูเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน าความรู้ความเข้าใจ

ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีทักษะและเทคนิควิธีการในการแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในสถานศึกษาตลอดจน
สามารถน าไปใช้พัฒนาและ/หรือแก้ปัญหาของท้องถิ่น และนานาชาติอย่างเหมาะสม 

3. ศรัทธาต่อวิชาชีพครู  สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความ
สนใจและใฝ่หาความรู้ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม 

4. สามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ 
ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติการ การค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการวิจัยทางการศึกษา 

5. มีภาวะผู้น าในการท ากิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียน 
6. มีความรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปกับวิชาอ่ืน และน า

ความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงมีพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อทางสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ - 

คณิตศาสตร ์
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) 
3. ผ่านเกณฑ์การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู 
4. ผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                     จ านวนไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

2.1  กลุ่มวิชาชีพครู 50 หน่วยกิต 
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 30 หน่วยกิต 
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2.1.2 วิชาชีพครูเลือก 6 หน่วยกิต 
2.1.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต 

2.2  กลุ่มวิชาเอก 80 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาเอก 68 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 8 หน่วยกิต 
2.2.3 วิชาเอกเลือกเพิ่มเติม 4 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                              จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

การจัดการเรียนการสอน 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                           จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)   
2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                จ านวนไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา                             จ านวนไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ                      บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1002001 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัครู 2(1-2-3) 
1011001 การศึกษาและจรรยาบรรณความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
1021001 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
1032001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้ 2(1-2-3) 
1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1042001 การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1043410 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1052002 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
1061001 การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3(2-2-5) 

    2.1.2 วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 3(2-2-5) 
1004007 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1022004 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 
1023004 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1023005 การศึกษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
1023101 การพัฒนาทักษะกระบวนการคดิ 3(3-0-6) 
1033102 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
1043002 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1051001 จิตวิทยาพฒันาการ 3(3-0-6) 
1053001 จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1053002 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3(3-0-6) 
1064002 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 

2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                   14 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1004003 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1 1(45) 
1004004 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2 1(45) 
1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 
1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

2.2  กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1083001 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2(1-2-3) 
1083102 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 3(2-2-5) 
1084601 ทักษะส าหรับครูวิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 
4003901 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 
4011305 ฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 
4011306 ฟิสิกส์ 2  3(3-0-6) 
4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
4011602 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
4013201 ไฟฟ้าและพลงังาน 2(2-0-4) 
4021105 เคมี 1   3(3-0-6) 
4021106 ปฏิบัติการเคมี 1    1(0-3-2) 
4022102 เคมี 2    3(3-0-6) 
4022103 ปฏิบัติการเคมี 2   1(0-3-2) 
4022505 หลักชีวเคมี 3(2-2-5) 
4031101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
4031102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
4031103 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 1(0-3-2) 
4031104 ปฏิบัติการชวีวิทยา 2 1(0-3-2) 
4032401 พันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
4033714 เทคโนโลยชีีวภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
4043201 ดาราศาสตร์และอวกาศ   2(1-2-3) 
4052201 สมุทรศาสตร ์  2(1-2-3) 
4053101 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 3(3-0-6) 
4053301 อุตุนิยมวิทยา 1   3(3-0-6) 
4053302 อุตุนิยมวิทยา 2 3(3-0-6) 
4054101 ธรณีวิทยา 1   3(3-0-6) 
4061101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
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2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก              บังคับเรียน       8 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1084002 สัมมนาวทิยาศาสตร์ศึกษา 2(1-2-3) 
1084007 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 3(2-2-5) 
1084008 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 3(2-2-5) 

2.2.3 วิชาเอกเลือกเพิ่มเติม              เลือกเรียนไม่น้อยกว่า       4 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1083101 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 
2542102 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 
4012302 ฟิสิกส์ของคลื่น   3(3-0-6) 
4012401 ฟิสิกส์แผนใหม ่ 3(3-0-6) 
4013301 กลศาสตร ์ 3(3-0-6) 
4013302 แม่เหล็กไฟฟ้า 3(2-2-5) 
4022203 เคมีอนินทรีย์ 4(4-0-8) 
4022309 หลักเคมีอินทรีย์ 4(4-0-8) 
4022406 เคมีเชิงฟิสิกส์ 4(4-0-8) 
4022616 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
4022617 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-2) 
4031301 สัตววิทยา   3(2-2-5) 
4032201 พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 
4032402 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์  1(0-3-2) 
4032601 จุลชีววิทยาทั่วไป   3(3-0-6) 
4033101 นิเวศวิทยา 3(2-2-5) 
4033408 พันธุวิศวกรรม   3(2-2-5) 
4033702 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 
4033703 การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-2-5) 
4063504 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 3(2-2-5) 

4064301 การส ารวจข้อมูลระยะไกลเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 3(2-2-5) 

4064503 ภัยพิบัติธรรมชาต ิ  3(2-2-5) 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
              

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1002001* ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัครู 2(1-2-3) 
 1021001* ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4021105* เคมี 1 3(3-0-6)  
 4021106* ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 4091401A แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/25 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1011001* การศึกษาและจรรยาบรรณความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 1022002* การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 4013201* ไฟฟ้าและพลงังาน 2(2-0-4) 
 4022102 * เคมี 2 3(3-0-6) 
 4022103* ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 4022505* หลักชีวเคมี 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/29 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1032001* เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้  2(1-2-3) 
 1042001* การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ครูเลือก 1043002* การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1084601 ทักษะส าหรับครูวิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 4011305* ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 4011601* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 21/30 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1022003* การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
 1032002* นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา 
3(2-2-5) 

 1052002* จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 4011306* ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
 4011602* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 4053101* วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก  3(3-0-6)  

รวมหน่วยกิต 21/29 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

ครูเลือก 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 1051001* จิตวิทยาพฒันาการ 3(3-0-6) 
เลือกเสรี 1033102A การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 4031101B ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 4031103C ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 1(0-3-2) 
 4043201 ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3)  

รวมหน่วยกิต 21/29 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ครูบังคับ 1043410 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 1061001* การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3(2-2-5) 

เอกบังคับ 1083001 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2(1-2-3) 
 1083102 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 1084007 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 3(2-2-5) 
 4031102B   ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 4031104C ปฏิบัติการชวีวิทยา 2 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 18/25 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 1004003* การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1 1(45) 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1084008 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 3(2-2-5) 
 4003901* วิธีวิจัยวิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 4033714 เทคโนโลยชีีวภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4053301* อุตุนิยมวิทยา 1 3(3-0-6) 
 4061101A พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 19/67 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1004004* ฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2 1(45) 
เอกบังคับ 1084002 สัมมนาวทิยาศาสตร์ศึกษา 2(1-2-3) 
 4032401C พันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
 4052201* สมุทรศาสตร ์ 2(1-2-3) 
 4053302* อุตุนิยมวิทยา 2 3(3-0-6) 
 4054101* ธรณีวิทยา 1 3(3-0-6) 
เอกเลือก 4022203   เคมีอนินทรีย์ 4(4-0-8) 

รวมหน่วยกิต 18/64 
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005005* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6/540 
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005006* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6/540 
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จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1.  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 
อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 2.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่จะส่งผลให้ครูคณิตศาสตร์มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
 3.  มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้า เป็นผู้น าทาง
วิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
 1.  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการ 
รับรอง ในสายการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-ค านวณ 
 2.  คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) 
 3.  ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการวัดแววความเป็นครูตามที่คณะก าหนด 
 4.  ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรก าหนด 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  167 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไมน่้อยกว่า 50 หน่วยกิต 

 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  30 หน่วยกิต 

 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  6 หน่วยกิต 

 2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  14 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก จ านวนไมน่้อยกว่า 81 หน่วยกิต 

 2.2.1 วิชาเอก   69 หน่วยกิต 

 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก  6 หน่วยกิต 

 2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม  6 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  30 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1002001 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัครู 2(1-2-3) 
1011001 การศึกษาและจรรยาบรรณความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
1021001 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
1022003 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
1032001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้  2(1-2-3) 
1032002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1042001 การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1043410 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1052002 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
1061001 การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3(2-2-5) 

2.1.2 วิชาชีพครูเลือก                        เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1002002 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 3(2-2-5) 
1004007 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1022004 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 
1023004 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1023005 การศึกษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
1023101 การพัฒนาทักษะกระบวนการคดิ 3(3-0-6) 
1032101 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
1033102 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
1043002 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1051001 จิตวิทยาพฒันาการ 3(3-0-6) 
1053001 จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5) 
1053002 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3(3-0-6) 
1064002 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 

2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                       14 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1004003 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1 1(45) 
1004004 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2 1(45) 
1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 
1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 
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2.2 กลุ่มวิชาเอก  81  หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาเอก                                 บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
4091201 หลักการคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1   3(3-0-6) 
4092201   ระบบจ านวน   3(3-0-6) 
4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 
4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6) 
4093201 ทฤษฎีเซต   3(3-0-6) 
4093301 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
4093303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย   3(3-0-6) 
4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3     3(3-0-6) 
4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามญั   3(3-0-6) 
4094201 ทฤษฎีจ านวน   3(3-0-6) 
4094202 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
4094302 พีชคณิตเชิงเสน้ 3(3-0-6) 
4094402 แคลคูลัสชัน้สูง 3(3-0-6) 
4094403 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์   3(3-0-6) 
4094404 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
4094406 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อนเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
4094407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
4094504 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น   3(3-0-6) 
4094505 ทอพอโลยีเบื้องต้น   3(3-0-6) 
4112201   ความน่าจะเปน็และสถิติเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
4113601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(3-0-6) 

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก                 บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1091602  แนวโน้มคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5) 
1094201 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์          3(2-2-5) 

2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม       เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1091601 การพัฒนาการคณิตศาสตร์          3(2-2-5) 
1093602 คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
1093701   คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 
1094901 สัมมนาส าหรับครูคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
              

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
ครูบังคับ 1002001* ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัครู 2(1-2-3) 
 1021001 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 4091201* 

4092201* 
หลักการคณิตศาสตร์ 
ระบบจ านวน 

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

รวมหน่วยกิต 17/22 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1011001* การศึกษาและจรรยาบรรณความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 1022002* การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
 1052002* จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 4091401A แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
 4094201* ทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1032001* เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้ 2(1-2-3) 
 1042001* การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 4092401* แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 
 4093201* ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 
 4094202* ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/25 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
ครูบังคับ 1022003* การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
 1032002* นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 4092501* เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 4093401* แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 3(3-0-6) 
 4094302* พีชคณิตเชิงเสน้ 3(3-0-6) 

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

การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

ครูเลือก 1004007 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 
1033102A การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

ช่วยสอน 
3(2-2-5) 

เอกบังคับ 1091602 แนวโน้มคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5)  
 4094402* แคลคูลัสชัน้สูง 3(3-0-6) 
 4094403* การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ครูบังคับ 1043410 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 1061001* การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3(2-2-5) 

ครูเลือก 1023005 การศึกษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4093402A 

4094404* 
สมการเชิงอนุพันธ์สามญั 
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร ์

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

 4112201 ความน่าจะเปน็และสถิติเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 21/23 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1004003* การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1 1(45) 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1093602 คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
 1094201 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 4093301* พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
 4093303A คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(3-0-6) 
 4094504A ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 4113601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22/67 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 1004004* ฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2 1(45) 
เอกบังคับ 1094901* สัมมนาส าหรับครูคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
 4092202* การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 4094406* การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อนเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
 4094407A การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
 4094505* ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16/61 
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6/540 
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1005006 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6/540 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 





หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
Bachelor of Arts Program in Community Development  
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ เสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม ขยันหมั่นเพียรมีความจริงใจ   

ปฏิบัติต่อผู้คนโดยเท่าเทียมกัน 
2. มีความรู้ในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้อ่ืนๆ 

ที่สัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชน เพื่อให้รู้  เข้าใจและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างและ  
การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในแต่ละพื้นถิ่น  

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับเสนอแนวทาง  
ในการพัฒนาชุมชนหรือสร้างงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ความหลากหลายของชุมชน และทันต่อยุคสมัย 

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

5. สามารถใช้ความรู้ในการค านวณเบื้องต้นตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลสถิติ  
มาใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชน 
 

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

 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  90 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  42 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  48 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  90 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  42 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2591101 ชุมชนศึกษา  3(2-2-5) 
 2591102 หลักสังคมวิทยา  3(3-0-6) 
 2591103 หลักมานุษยวิทยา  3(3-0-6) 
 2591104 ประชากรศาสตร์และประชากรศึกษา  3(3-0-6) 
 2592101 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 
 2592102 หลักและกระบวนการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
 2592103 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม  3(2-2-5) 
 2593101 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
 2593102 เทคนิคการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา

ชุมชน 
3(2-2-5) 

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

เพียงกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง 
16 หน่วยกิต 

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

พัฒนาชุมชน 
3(3-0-6) 

 2593501 เกษตรธรรมชาติเพื่อชุมชน  3(2-2-5) 
 2593502 เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อท้องถ่ิน  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2593503 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเกษตรชุมชน 3(2-2-5) 
 2593504 การเลี้ยงสัตว์ในชุมชนชนบทไทย  3(3-0-6) 
 2594501 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และการแปรรูปเนื้อสัตว์ที่เหมาะสม

กับชุมชน 
3(2-2-5) 

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

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2591101 ชุมชนศึกษา 3(2-2-5) 
 2591102 หลักสังคมวิทยา 3(3-0-6) 
 2591103 หลักมานุษยวิทยา 3(3-0-6) 
 2591104 ประชากรศาสตร์และประชากรศึกษา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
เอกบังคับ 2592101 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
 2592102 หลักและกระบวนการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
 2592103 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม 3(2-2-5) 
 2593101 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2593102 เทคนิคการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการ

พัฒนาชุมชน 
3(2-2-5) 

 2593105 การวางแผนพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2591201 องค์กรและการจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 2591202 การจัดการองค์กรท้องถิ่น 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2593103 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 2593104 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
 2594101 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา 3(2-2-5) 
 2594102 การฝึกปฏิบัติการพฒันาชุมชนภาคสนาม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/25 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชา 2592401 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6) 
การศึกษาทั่วไป GE104 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตใน

ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
6(3-6-9) 

เอกเลือก 2591203 การพัฒนาองค์กรชุมชน 3(3-0-6) 
 2591204 เศรษฐศาสตร์พื้นฐานในชุมชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 2592201 การพัฒนาประชาสัมคม 2(2-0-4) 
 2592203 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 19/22 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

ชุมชน 
3(2-2-5) 

 
 2593403 หลักการออกแบบงานผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 2(1-2-3) 
เอกเลือก 2592205 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
 2592206 จิตวิทยาชุมชน 3(3-0-6) 
 2592204 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกบัการพัฒนา 3(3-0-6) 
 2593207 ภาวะความเปน็ผูน้ าในงานพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 19/23 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 2592404 การบัญชีวิสาหกิจชุมชนเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 2593402 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 2(1-2-3) 
ปฏิบัต ิ 2593701 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(45)* 
  

2593702 
หรือ 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพัฒนา
ชุมชน 

 
1(45)** 

เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2592207 จริยธรรมกับการพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) 
 2594203 การท่องเที่ยวโดยชุมชน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 17/63 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 2594701 การฝึกสหกิจศึกษา 6(640)* 
  หรือ  
 2594702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 6(560)** 

รวมหน่วยกิต 6/640 หรือ 560 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Arts Program in Psychology 
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยาได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมมีจรรยาบรรณ

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

ผู้อื่น ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเข้าใจ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่นตามความเป็นจริง 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาชีพจิตวิทยา 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด

ปทุมธานี 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  130 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  87 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  42 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  45 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  87 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2511103 จิตวิทยาพฒันาการ  3(3-0-6) 
 2511201 จิตวิทยาทัว่ไป  3(3-0-6) 
 2511202 สรีรจิตวิทยา  3(3-0-6) 
 2512202 สุขภาพจิต  3(3-0-6) 
 2511203 จิตวิทยาบุคลิกภาพ  3(3-0-6) 
 2512209 จิตวิทยาทางปัญญา  3(3-0-6) 
 2512214 การวัดและการทดสอบทางจิตวทิยา  3(2-2-5) 
 2512222 จริยธรรมส าหรับนักจิตวิทยา  3(3-0-6) 
 2512225 จิตวิทยาการรับรู้และการเรียนรู ้  3(3-0-6) 
 2512601 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน้  3(3-0-6) 
 2512715 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาจิตวิทยา  3(3-0-6) 
 2512716 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสาขาจิตวิทยา 3(2-2-5) 
 2513319 กลุ่มสัมพันธ ์  3(2-2-5) 
 2513908 การวิจัยทางจติวิทยา  3(2-2-5) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  45 หน่วยกิต 
 เลือกเรียนกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 1 กลุ่มวิชา จาก 3 กลุ่มวิชาต่อไปนี ้  
 ก. กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  30 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2512501 การวางแผนชีวิตและอาชีพ  3(3-0-6) 
 2512502 จิตวิทยาการแนะแนวเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 2512504 บริการสนเทศ  3(3-0-6) 
 2512602 จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่ม  3(3-0-6) 
 2513501 การศึกษารายกรณี  3(3-0-6) 
 2513607 ทักษะและเทคนิคการปรึกษา  3(2-2-5) 
 2513608 การฝึกปฏิบัติจิตวทิยาการปรึกษาแบบรายบุคคล 3(2-2-5) 
 2513609 การฝึกปฏิบัติจิตวทิยาการปรึกษาแบบกลุ่ม  3(2-2-5) 

 
2513907 สัมมนาและศึกษาดงูานทางจิตวทิยาการปรึกษาและ

การแนะแนว 
3(2-2-5) 

 
2514903 โครงการพิเศษทางจิตวทิยาการปรึกษาและ 

การแนะแนว 
3(2-2-5) 

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

 
2513718 การทดสอบและการประเมินผลทางจิตวทิยา

อุตสาหกรรมและองค์การ 
3(3-0-6) 

 2513719 การพัฒนาองค์การ  3(3-0-6) 

 
2513906 สัมมนาและศึกษาดงูานทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ 
3(2-2-5) 

 2514905 โครงการพิเศษทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3(2-2-5) 
 วิชาเลือกทั่วไป เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551117 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 
 2511301 มนุษยสัมพนัธ ์  3(3-0-6) 
 2512103 จิตวิทยาเด็กและวยัรุ่น  3(3-0-6) 
 2512208 จิตวิทยาการทดลอง  3(2-2-5) 
 2512226 ความคิดสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 2512401 จิตวิทยาอปกต ิ  3(3-0-6) 
 2512402 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพเิศษ  3(3-0-6) 
 2512705 จิตวิทยาการตลาดและผูบ้ริโภค    3(3-0-6) 
 2512707 จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการเรียนการสอน  3(3-0-6) 
 2512714 จิตวิทยาเพื่อชีวิตและการท างาน  3(3-0-6) 
 2513103 จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และผูสู้งอาย ุ  3(3-0-6) 
 2513309 จิตวิทยาสังคม  3(3-0-6) 
 2513310 จิตวิทยาการเปน็ผูน้ า  3(3-0-6) 
 2513717 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง  3(3-0-6) 
 2513320 จิตวิทยาเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล  3(3-0-6) 
 2513601 การปรึกษาครอบครัว  3(3-0-6) 
 2513702 จิตวิทยาการโฆษณาเพื่อการตลาด  3(3-0-6) 
 2513714 การปรับพฤติกรรม  3(3-0-6) 
 3561204 ความรูเ้บื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ  3(3-0-6) 
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 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 1.2.1 กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2513802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิชาชพีจิตวิทยา  1(45) 
 2514802 การฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวทิยา  6(640) 
 1.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2513801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา  2(90) 
 2514801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา  5(350) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
 

กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2511103* จิตวิทยาพฒันาการ 3(3-0-6) 
 2511201* จิตวิทยาทัว่ไป 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2511301 มนุษยสัมพนัธ ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 15/18 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
เอกบังคับ 2511202* สรีรจิตวิทยา 3(3-0-6) 
 2511203 จิตวิทยาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
 2512222 จริยธรรมส าหรับนักจิตวิทยา 3(3-0-6) 
 2513319 กลุ่มสัมพันธ ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
กลุ่มวิชา 2512502* จิตวิทยาการแนะแนวเบื้องต้น 3(3-0-6) 
เลือกเสรี 2513320 จิตวิทยาเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2512202* สุขภาพจิต 3(3-0-6) 
 2512225* จิตวิทยาการรับรู้และการเรียนรู ้ 3(3-0-6) 
 2512601A จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกเลือก 2512402* จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพเิศษ 3(3-0-6) 
 2513310* จิตวิทยาการเปน็ผูน้ า 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชา 2513501 การศึกษารายกรณี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2512214* การวัดและการทดสอบทางจิตวทิยา 3(2-2-5) 
 2512715 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาจิตวิทยา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

กลุ่มวิชา 2512501* การวางแผนชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) 
 2513607 ทักษะและเทคนิคการปรึกษา 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 2512716 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสาขา

จิตวิทยา 
3(2-2-5) 

 2513908 การวิจัยทางจติวิทยา 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2512401* จิตวิทยาอปกต ิ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 2512504 บริการสนเทศ 3(3-0-6) 
 2512602A จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่ม 3(3-0-6) 
 2513608 การฝึกปฏิบัติจิตวทิยาการปรึกษาแบบรายบุคคล 3(2-2-5) 
เลือกเสรี 2512226 ความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2512209* จิตวิทยาทางปัญญา 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2513714 การปรับพฤติกรรม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 2513609 การฝึกปฏิบัติจิตวทิยาการปรึกษาแบบกลุ่ม 3(2-2-5) 
 2513907* สัมมนาและศึกษาดงูานทางจิตวทิยาการปรึกษา

และการแนะแนว 
3(2-2-5) 

 2514903* โครงการพิเศษทางจิตวทิยาการแนะแนว 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 2513801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวิทยา 2(90)* 
  หรือ  
 2513802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิชาชพีจิตวิทยา 1(45)** 

รวมหน่วยกิต 
11 หรือ 10/ 
102 หรือ 57 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 2514801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา 5(350)* 
  หรือ  
 2514802 การฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวทิยา 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

350 หรือ 640 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2511103* จิตวิทยาพฒันาการ 3(3-0-6) 
 2511201* จิตวิทยาทัว่ไป 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2511301 มนุษยสัมพนัธ ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 15/18 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 2511202* สรีรจิตวิทยา 3(3-0-6) 
 2511203 จิตวิทยาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
 2512222 จริยธรรมส าหรับนักจิตวิทยา 3(3-0-6) 
 2513319 กลุ่มสัมพันธ ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
กลุ่มวิชา 2512703A จิตวิทยาการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 2513308A จิตวิทยาชุมชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2512202* สุขภาพจิต 3(3-0-6) 
 2512225* จิตวิทยาการรับรู้และการเรียนรู ้ 3(3-0-6) 
 2512601A จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
กลุ่มวิชา 2512304 จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 2513316* จิตวิทยาความแตกต่างทางเพศและสังคม 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2512214* การวัดและการทดสอบทางจิตวทิยา 3(2-2-5) 

 2512715 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาจิตวิทยา 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2512402* จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพเิศษ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

กลุ่มวิชา 2513318 จิตวิทยาครอบครัว 3(3-0-6) 
 2513715 จิตวิทยาส าหรับงานสังคมสงเคราะห์ 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2512716 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสาขา

จิตวิทยา 
3(2-2-5) 

 2513908 การวิจัยทางจติวิทยา 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2512401* จิตวิทยาอปกต ิ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 2513703* การฝึกอบรมทางจิตวทิยาชุมชน 3(3-0-6) 
 2513716 จิตวิทยาเพื่อการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 3(3-0-6) 
เลือกเสรี 2512226 ความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 2513103* จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และผูสู้งอาย ุ 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2512209* จิตวิทยาทางปัญญา 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2513714 การปรับพฤติกรรม 3(3-0-6) 
 2513717 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/21 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 2513905* สัมมนาและศึกษาดงูานทางจิตวทิยาชุมชน 3(2-2-5) 
 2514904 โครงการพิเศษทางจิตวทิยาชุมชน 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 2513801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวิทยา 2(90)* 
  หรือ  
 2513802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิชาชพีจิตวิทยา 1(45)** 

รวมหน่วยกิต 
8 หรือ 7/ 

98 หรือ 53 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2 

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

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

350 หรือ 640 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2511103* จิตวิทยาพฒันาการ 3(3-0-6) 
 2511201* จิตวิทยาทัว่ไป 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2511301 มนุษยสัมพนัธ ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 15/18 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 2511202* สรีรจิตวิทยา 3(3-0-6) 
 2511203 จิตวิทยาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
 2512222 จริยธรรมส าหรับนักจิตวิทยา 3(3-0-6) 
 2513319 กลุ่มสัมพันธ ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
กลุ่มวิชา 2512303 จิตวิทยาการจงูใจ 3(3-0-6) 
 2512704A จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2512202* สุขภาพจิต 3(3-0-6) 
 2512225* จิตวิทยาการรับรู้และการเรียนรู ้ 3(3-0-6) 
 2512601A จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
กลุ่มวิชา 2512709 จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 2512710 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2512214* การวัดและการทดสอบทางจิตวทิยา 3(2-2-5) 
 2512715 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาจิตวิทยา 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2513310* จิตวิทยาการเปน็ผูน้ า 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

กลุ่มวิชา 2513718 การทดสอบและการประเมินผลทางจิตวทิยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 

3(3-0-6) 

 2513719 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2512716 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสาขา

จิตวิทยา 
3(2-2-5) 

 2513908 การวิจัยทางจติวิทยา 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2512401* จิตวิทยาอปกต ิ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 2513301C กฏหมายและแรงงานสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 
 2513704* การฝึกอบรมในองค์การอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
เลือกเสรี 2512226 ความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 2512209* จิตวิทยาทางปัญญา 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2512705* จิตวิทยาการตลาดและผูบ้ริโภค 3(3-0-6) 
 3561204* ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/18 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 2513906* สัมมนาและศึกษาดงูานทางจิตวทิยาอุตสาหกรรม

และองค์การ 
3(2-2-5) 

 2514905 โครงการพิเศษทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 

3(2-2-5) 

ปฏิบัต ิ 2513801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวิทยา 2(90)* 
  หรือ  
 2513802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิชาชพีจิตวิทยา 1(45)** 
เลือกเสรี 2512714 จิตวิทยาเพื่อชีวิตและการท างาน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 
11 หรือ 10/ 
101 หรือ 56 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 2514801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา 5(350)* 
  หรือ  
 2514802 การฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวทิยา 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

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

จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อผลิตบัณฑิต  
1. ที่รักการอ่านการเขียน การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร มีทักษะทางภาษาไทยและ 

มีภาวะผู้น าที่สามารถน าไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และอาชีพอิสระได้อย่างมีศิลปะและคุณธรรม 
2. ที่เข้าถึงภูมิพลังทางปัญญาภาษาไทย มีความภูมิใจวัฒนธรรมภาษา ตระหนักถึงคุณค่าของ

ภาษาไทยในฐานะเป็นมรดกของชาติ  และมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมทางภาษาเพื่อ
การสื่อสารผ่านสื่อที่หลากหลาย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ 

3. ที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยทางภาษาไทย ประยุกต์ และบูรณาการการใช้ภาษา 
ในศาสตร์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสาขาหรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

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

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  129 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  86 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  44 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  42 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
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 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1541208 การเขียนเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 1541209 การฟัง และการพูดเชงิสร้างสรรค์ผ่านสื่อ  3(2-2-5) 
 1541407 พื้นฐานวรรณกรรมไทย  3(3-0-6) 
 1542106 ลักษณะภาษาไทย  3(3-0-6) 
 1542107 ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร ์  3(3-0-6) 
 1542211 ศิลปะการน าเสนอผ่านสื่อผสม  3(2-2-5) 
 1542217 การอ่านเชิงวิพากษ ์  3(2-2-5) 
 1542701 จริยธรรมและกฎหมายเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 1543219 ภาษากับวฒันธรรม  2(2-0-4) 
 1543428 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดช 
2(2-0-4) 

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

วิทยุโทรทัศน ์
3(2-2-5) 

 1544209 การสัมภาษณ์ในงานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 
 1544601 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานเขียน 2(1-2-3) 
 1544602 การสื่อสารด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 2(1-2-3) 
 1544603 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานพิมพ์ 2(1-2-3) 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1544803 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชพีภาษาไทย 1(45) 
 1544804 สหกิจศึกษาวิชาชีพภาษาไทย 6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาไทย 2(90) 
 1544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 5(450) 

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

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1541208* การเขียนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 1541209 การฟัง และการพูดเชงิสร้างสรรค์ผ่านสื่อ 3(2-2-5) 
 1541407 พื้นฐานวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) 
 1542106 ลักษณะภาษาไทย 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1541212 อวัจนสารเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1542211* ศิลปะการน าเสนอผ่านสื่อผสม 3(2-2-5) 
 1542217 การอ่านเชิงวิพากษ ์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1541211 ศิลปะการพสิูจน์อักษร 2(1-2-3) 
 1542213 การพูดในที่ชุมชน 3(2-2-5) 
 1542215 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการแสดง 2(1-2-3) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 

รวมหน่วยกิต 19/27 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1542107 ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 1542701 จริยธรรมและกฎหมายเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1543209* การเขียนเพื่อการโฆษณา 3(2-2-5) 
 1543210* การเขียนในหน้าหนังสือพิมพ์ 3(2-2-5) 
 1544603* คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานพิมพ์ 2(1-2-3 

รวมหน่วยกิต 20/26 
 

 

 

 

 

 

 



คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557    
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

~ 232 ~ 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1543219* ภาษากับวฒันธรรม 2(2-0-4) 

 
1543428 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดช 
2(2-0-4) 

 1543429 วรรณกรรมเพื่อนวัตกรรม 3(2-2-5) 
 1543435 วิถีอาเซียนในวรรณกรรม 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1543212* การอ่านการเขียนเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 
 1543221 การพูดเพื่อสาระบนัเทิง 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตใน
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

6(3-6-9) 

เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1544102* ภาษากับสังคม 2(2-0-4) 
เอกเลือก 1543211* การเขียนบท 2(1-2-3) 
 1543214* เทคนิคการบรรณาธิการกิจ 2(1-2-3) 
 1543223 การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 
 1543224 การฟัง  การพูดเพื่อใช้ในงานธุรกิจ 2(1-2-3) 
 1543434 การดัดแปลงวรรณกรรมเพื่อการแสดง 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 22/30 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1544801* การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาไทย 2(90)* 
  หรือ  
 1544803 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชพีภาษาไทย 1(45)** 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1544904* การพัฒนานวัตกรรมทางภาษาไทยเพื่อ 

การสื่อสาร 
3(2-2-5) 

เอกเลือก 1544204* การเขียนและการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน ์

3(2-2-5) 

 1544209 การสัมภาษณ์ในงานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 
 1544602 การสื่อสารด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 
16 หรือ 15/ 
108 หรือ 63 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

450 หรือ 640 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 1544901A การวิจัยภาษาไทย 3(2-2-5) 
 1544902A การสัมมนาภาษาไทย 3(2-2-5) 

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

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารระดับสากล  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรม 
3. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา มีความคิดริเริ่ม สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน  

การพัฒนางานอาชีพได้ 
4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบ  

ต่อตนเองและสังคม 
5. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ภาษาอังกฤษ

เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่นอ้ยกว่า  136  หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวชิา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  93 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  48 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  45 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  93 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1532203 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 1532204 ภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องตน้  3(3-0-6) 
 1533102 วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1  3(3-0-6) 
 1551117 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 1551119 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 1551120 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการอ่าน  3(3-0-6) 
 1551121 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจบุัน 1  3(3-0-6) 
 1551123 การเขียนตามต้นแบบ  3(3-0-6) 
 1551124 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาต ิ
3(2-2-5) 

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

ภาษาอังกฤษ 
3(3-0-6) 

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

การสื่อสาร 
3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1552633 ภาษาพูดทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 1552634 ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว 1  3(3-0-6) 
 1552635 ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว 2  3(3-0-6) 
 1553103 การอ่านเพื่อความเข้าใจความคดิเห็นและเจตคติ  3(3-0-6) 
 1553104 องค์ประกอบของการเขียนความเรียง  3(3-0-6) 
 1553105 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 1553113 ภาษาอังกฤษในสื่อประสม  3(3-0-6) 
 1553122 การพัฒนาความคล่องในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 1553301 กวีนิพนธ์เบื้องตน้  3(3-0-6) 
 1553302 ร้อยแก้วเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 1553303 วรรณคดีอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
 1553304 วรรณคดีอเมริกัน 1  3(3-0-6) 
 1553305 วรรณกรรมของเช็กสเปียร์  3(3-0-6) 
 1553401 ภาษาอังกฤษเพื่อวัฒนธรรมไทยศึกษา  3(3-0-6) 
 1553601 ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการและงานส านักงาน 1 3(3-0-6) 
 1553904 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ  2(90) 
 1554101 ภาษาอังกฤษร่วมสมัยในสถานการณ์หลากหลาย  3(3-0-6) 
 1554102 การอภิปรายและการโตว้าทีภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 1554104 การเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 1554105 การเขียนเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
 1554204 การแปลเพื่ออาชีพ  3(3-0-6) 
 1554301 วรรณคดีอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
 1554302 วรรณคดีอเมริกัน 2  3(3-0-6) 
 1554303 วรรณกรรมกับสังคม  3(3-0-6) 
 1554304 วรรณกรรมเอเชีย  3(3-0-6) 
 1554307 การละครตะวันตกเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 1554601 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 2  3(3-0-6) 
 1554602 ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการและงานส านักงาน 2 3(3-0-6) 
 1554901 การศึกษาอิสระ 3(250) 
 1554902 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 3(250) 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง   
 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1553804 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ  1(45) 
 1554804 สหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1553803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2(90) 
 1554803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5(450) 
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1551117* การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 1551119 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 1551121 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจบุัน 1 3(3-0-6) 
 3561101* องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 1551123 การเขียนตามต้นแบบ 3(3-0-6) 
 1551124* การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาต ิ
3(2-2-5) 

เอกเลือก 1551122 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจบุัน 2 3(3-0-6) 
 1551615 ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1532203 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 1551120 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการอ่าน 3(3-0-6) 
 1552114 การเขียนอนุเฉท 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1551614 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1532204 ภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 1552115 ภาษาอังกฤษในสื่อสิง่พิมพ ์ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1552105* การอ่านเพื่อการตีความ 3(3-0-6) 
 1552634 ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว 1 3(3-0-6) 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
 



คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557    
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

~ 239 ~ 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE104 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตใน
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 1533102* วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 1552302* วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 1552403 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ

เจ้าของภาษาอังกฤษ 
3(3-0-6) 

เอกเลือก 1552101* การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 1552204 การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 3561102* การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1552117 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของอาเซียน 3(2-2-5) 

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

ภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 

 1553601* ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการและงานส านักงาน 1 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 18/20 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 1553803A การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 
2(90)* 

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

ภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 

 1554204 การแปลเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 
 1552106* วาทการภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 1553105* การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 
17 หรือ 16/ 
107 หรือ 62 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 1554803A การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

5(450)* 

  หรือ  
 1554804* สหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

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

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตนักวิชาการสายสังคมศาสตร์ซึ่งสามารถบูรณาการศาสตร์และเทคนิควิทยาการ ส าหรับ

จัดการพัฒนางานและพัฒนาสังคม อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็นผู้น าทางสังคมที่มีคุณธรรม มีจิตวิญญาณรักและร่วมงาน

กับประชาชนได้ดี 
3. เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาน าไปสู่การพัฒนาสู่ท้องถิ่น ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในฐานะ

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด

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

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  132 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  90 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  39 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  51 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  6 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2581109 หลักมานุษยวิทยาเบื้องตน้  3(3-0-6) 
 2581110 หลักสังคมวิทยาเบื้องตน้  3(3-0-6) 
 2581111 สังคมศาสตร์กับการพัฒนา  3(3-0-6) 
 2581112 การศึกษาชุมชนเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 
 2581235 หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์  3(2-2-5) 
 2582103 ระบบเศรษฐกิจไทยและวสิาหกิจชุมชน  3(3-0-6) 
 2582105 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 2582402 ทัศนคติ จริยธรรม และพฤติกรรมทางสังคม  3(3-0-6) 
 2583105 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
 2583106 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์  3(2-2-5) 

 
2583107 สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร ์
3(2-2-5) 

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

 
2584501 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางสงัคมศาสตร ์

เพื่อการพัฒนา 
1(45) 

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

 
2584503 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางสังคมศาสตร์

เพื่อการพัฒนา 
2(90) 

 
2584504 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสังคมศาสตร ์

เพื่อการพัฒนา 
5(450) 

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

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

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 2581110 หลักสังคมวิทยาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 2581111 สังคมศาสตร์กับการพัฒนา 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2581236 ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
 2582403 หลักจิตวิทยาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2581237 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 2581109 หลักมานุษยวิทยาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 2581112 การศึกษาชุมชนเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
 2581235 หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/23 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 2581239 แนวคิด และทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 2582103 ระบบเศรษฐกิจไทยและวสิาหกิจชุมชน 3(3-0-6) 
 2582105 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2583210 แรงงานสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2582204 การบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ 3(3-0-6) 
 2582206 การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 2582303 หลักกฎหมายแพ่งและพาณชิย์เพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 2582402 ทัศนคติ จริยธรรม และพฤติกรรมทางสังคม 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2582202* นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
 



คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557    
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 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2582304 หลักกฎหมายอาญาเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 2583105 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 2583106 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2583203* ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส าหรับงานพัฒนา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 2582207 การพัฒนารัฐวิสาหกิจไทย 3(3-0-6) 
 2583206 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 2583107 สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร ์
3(2-2-5) 

เอกเลือก 2582302* หลักกฎหมายปกครองเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 2584203 การจัดการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางสังคม 3(3-0-6) 
เลือกเสรี 2582107 การพัฒนาประชาสังคม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 2584501 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาทาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

หรือ 
1(45)* 

 2584503 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางสงัคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา 

2(90)** 

เอกบังคับ 2583204 การวิเคราะห์นโยบาย 3(3-0-6) 
 2583208 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 2584105 การสัมมนาทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 
 2584201* การวางแผนและการประเมินแผนกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
เลือกเสรี 2583209 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 
16 หรือ17/ 
62 หรือ 107 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 2584502* การฝึกสหกิจศึกษาทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
หรือ 

6(640)* 

 2584504 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสังคมศาสตร ์
เพื่อการพัฒนา 
หรือ 

5(450)** 

 2584505 โครงงานพิเศษทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 6(640)*** 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5/ 

640 หรือ 450 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */**/*** 
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แขนงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 2583102 ปัญหาสังคม 3(3-0-6) 
 2581110 หลักสังคมวิทยาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 2581111 สังคมศาสตร์กับการพัฒนา 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2582403 หลักจิตวิทยาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2583401* จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรบัตัวเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 
 2581109 หลักมานุษยวิทยาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 2581112 การศึกษาชุมชนเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
 2581235 หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตใน
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 2582108 ครอบครัวและชุมชนไทย 3(3-0-6) 
 2582103 ระบบเศรษฐกิจไทยและวสิาหกิจชุมชน 3(3-0-6) 
 2582105 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2583210 แรงงานสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2582205 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์ 3(3-0-6) 
 2583108 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา 3(2-2-5) 
 2582402 ทัศนคติ จริยธรรม และพฤติกรรมทางสังคม 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2583104 นโยบายสงัคมและการจัดสวัสดกิารสังคม 3(3-0-6) 
 2583301* หลักกฎหมายครอบครัวเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2584302 หลักกฎหมายเก่ียวกับเด็กและเยาวชนเพื่องาน

พัฒนา 
3(3-0-6) 

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

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 2583101 ภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6) 
 2583403 จิตวิทยาสังคมกับการพฒันา 3(3-0-6) 
 2583107 สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร ์
3(2-2-5) 

เอกเลือก 2583103 การพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 2584101 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลและครอบครัว 3(3-0-6) 
เลือกเสรี 2582203 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/20 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 2584501 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาทาสังคมศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา 
หรือ 

1(45)* 

 2584503 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางสงัคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา 

2(90)** 

เอกบังคับ 2582106 การพัฒนาเมืองและชนบท 3(3-0-6) 
 2584102 การพัฒนาผู้สงูอาย ุ 3(2-2-5) 
 2584105 การสัมมนาทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 
 2584201* การวางแผนและการประเมินแผนกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
เลือกเสรี 2584206 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 
16 หรือ 17/ 
63 หรือ 108 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 2584502* การฝึกสหกิจศึกษาทางสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา 
หรือ 

6(640)* 

 2584504 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสังคมศาสตร ์
เพื่อการพัฒนา 
หรือ 

5(450)** 

 2584505 โครงงานพิเศษทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 6(640)*** 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5/ 

640 หรือ 450 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */**/*** 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีสากล   ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
Bachelor of Arts Program in Music  
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม
และชุมชน 
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและตรงต่อเวลา 
 3. ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ และทักษะมาบูรณาการ และ
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
 4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงต่อไป 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  
 2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) 
 3. ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  136 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาเนื้อหา  93 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  51 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  42 หน่วยกิต 

 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
 ภาคทฤษฎี จ านวน  27 หน่วยกิต 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2061101 หลักการอ่านโน้ตและจังหวะ             3(2-2-5) 
 2061102 หลักโสตทักษะ         3(2-2-5) 
 2061201 คอมพิวเตอร์ดนตรีข้ันพื้นฐาน   3(2-2-5) 
 2062101 ทฤษฎีดนตรีสากล 1    3(3-0-6) 
 2062102 ทฤษฎีดนตรีสากล 2    3(3-0-6) 
 2063101 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรตีะวันตก   3(3-0-6) 
 2064302 ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแต่ยุคโบราณถึง ค.ศ. 1750 3(3-0-6) 
 2064303 ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ถึงปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 2064304 การเสนอผลงานดนตร ี    3(2-2-5) 
 ภาคปฏิบัติ จ านวน 24 หน่วยกิต   

 
ก. ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มปฏิบัติต่อไปนี้เพียงกลุ่มเดียว 
   จ านวน 12 หน่วยกิต 

 กลุ่มปฏิบัติเครื่องลมไม ้   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2061401 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1  2(0-4-2) 
 2061402 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2    2(0-4-2) 
 2062401 ปฏิบัติเครื่องลมไม ้3    2(0-4-2) 
 2062402 ปฏิบัติเครื่องลมไม ้4    2(0-4-2) 
 2063401 ปฏิบัติเครื่องลมไม ้5    2(0-4-2) 
 2063402 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 6     2(0-4-2)    
 กลุ่มปฏิบัติเครื่องทองเหลือง   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2061403   ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1    2(0-4-2) 
 2061404   ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2    2(0-4-2) 
 2062403 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3    2(0-4-2) 
 2062404 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4    2(0-4-2) 
 2063403   ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5    2(0-4-2) 
 2063404   ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6    2(0-4-2) 
 กลุ่มปฏิบัติเครื่องสายสากล   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2061405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1  2(0-4-2) 
 2061406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2    2(0-4-2) 
 2062405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3      2(0-4-2) 
 2062406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4      2(0-4-2) 
 2063405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5    2(0-4-2) 
 2063406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6   2(0-4-2) 
 กลุ่มปฏิบัติกตีาร์  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2061407 ปฏิบัติกีต้าร์ 1 2(0-4-2) 
 2061408 ปฏิบัติกีต้าร์ 2    2(0-4-2) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2062407 ปฏิบัติกีต้าร ์3     2(0-4-2) 
 2062408 ปฏิบัติกีต้าร์ 4    2(0-4-2) 
 2063407 ปฏิบัติกีต้าร์ 5     2(0-4-2) 
 2063408 ปฏิบัติกีต้าร ์6   2(0-4-2) 
 กลุ่มปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ด  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2061409 ปฏิบัติเปียโน 1   2(0-4-2) 
 2061410 ปฏิบัติเปียโน 2   2(0-4-2) 
 2062409 ปฏิบัติเปียโน 3   2(0-4-2) 
 2062410 ปฏิบัติเปียโน 4   2(0-4-2) 
 2063409 ปฏิบัติเปียโน 5   2(0-4-2) 
 2063410 ปฏิบัติเปียโน 6   2(0-4-2) 
 กลุ่มปฏิบัติขบัร้องสากล  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2061411 ปฏิบัติขับร้องสากล 1   2(0-4-2) 
 2061412 ปฏิบัติขับร้องสากล 2   2(0-4-2) 
 2062411 ปฏิบัติขับร้องสากล 3   2(0-4-2) 
 2062412 ปฏิบัติขับร้องสากล 4   2(0-4-2) 
 2063411 ปฏิบัติขับร้องสากล 5   2(0-4-2) 
 2063412 ปฏิบัติขับร้องสากล 6   2(0-4-2) 
 กลุ่มปฏิบัติเครื่องกระทบ  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2061413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1   2(0-4-2) 
 2061414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2   2(0-4-2) 
 2062413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3   2(0-4-2) 
 2062414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4   2(0-4-2) 
 2063413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5   2(0-4-2) 
 2063414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6   2(0-4-2) 
 กลุ่มปฏิบัติกตีาร์เบส  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2061415 ปฏิบัติกีตาร์เบส 1    2(0-4-2)   
 2061416 ปฏิบัติกีตาร์เบส 2    2(0-4-2)   
 2062415 ปฏิบัติกีตาร์เบส 3   2(0-4-2) 
 2062416 ปฏิบัติกีตาร์เบส 4    2(0-4-2) 
 2063415 ปฏิบัติกีตาร์เบส 5     2(0-4-2)   
 2063416 ปฏิบัติกีตาร์เบส 6     2(0-4-2)   

ข.  เรียน  4  หน่วยกิต 
ผู้ที่ไม่ได้เลือกเรียนกลุ่มปฏิบัติเปียโนให้เรียนปฏิบัติเปียโน 1และปฏิบัติเปียโน 

2 ผู้ที่ เรียนปฏิบัติเปียโนให้เลือกเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีในกลุ่มปฏิบัติเครื่องดนตรีอ่ืนเพียงกลุ่มเดียวใน
รายวิชาปฏิบัติระดับ 1 และระดับ 2 
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ค.  ให้เลือกเรียนวิชาในกลุ่มปฏิบัติรวมวงเพียงกลุ่มเดียว 8 หน่วยกิต     
 กลุ่มปฏิบัติรวมวงเล็ก  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2062417 ปฏิบัติรวมวงเล็กแบบสตริง   2(0-4-2) 
 2062418 ปฏิบัติรวมวงเล็กแบบคอมโบ ้   2(0-4-2) 
 2063417 ปฏิบัติรวมวงเล็กแบบร่วมสมัย   2(0-4-2) 
 2063418 ปฏิบัติรวมวงเล็กแบบแจ๊ส   2(0-4-2) 
 กลุ่มปฏิบัติรวมวงใหญ ่  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2062419 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 1   2(0-4-2) 
 2062420 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 2   2(0-4-2) 
 2063419 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 3   2(0-4-2) 
 2063420 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 4   2(0-4-2) 
 กลุ่มปฏิบัติขบัร้องประสานเสียง  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2062421 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1   2(0-4-2) 
 2062422 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 2   2(0-4-2) 
 2063421 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 3   2(0-4-2) 
 2063422 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 4          2(0-4-2) 

2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปนีไ้ม่น้อยกวา่ 42 หน่วยกิต  
 ก. ภาคทฤษฎี  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2062103 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส   3(3-0-6) 
 2063102 การประพันธ์ 1   3(3-0-6) 
 2063103 การประพันธ์ 2    3(3-0-6) 
 2063104 การประพันธ์ 3   3(3-0-6) 

 
2064101 
 

การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับดนตรีแจ๊ส 
และป๊อปปูลาร์   

3(3-0-6) 
 

 
2064102 
 

การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับการขับร้อง
ประสานเสียง 

3(2-2-5) 
 

 2064103 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงโยธวาทิต  3(3-0-6) 
 2064104 คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส 1    3(2-2-5)       
 2064105 คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส 2   3(2-2-5) 
 ข. ภาคดนตรีศึกษา  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2061301 ดนตรีวิจักษ ์   3(3-0-6) 
 2061302 การอ านวยเพลงเบื้องตน้   2(1-2-3) 
 2061303   ดนตรีร่วมสมัย   3(3-0-6) 
 2061304 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีตะวนัตก 3(3-0-6) 
 2061305 เพลงไทยสากลเชงิประวัต ิ   3(3-0-6) 
 2061306 จิตวิทยาการสอนดนตรีทัว่ไป   3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2061307 มานุษยวทิยาทางดนตร ี   3(3-0-6) 
 2062301 หลักการโยธวาทิต   3(3-0-6) 
 2062302 ดนตรีสนาม   3(2-2-5) 
 2062303 การบริหารวงโยธวาทิต   3(3-0-6) 
 2062304 การอ านวยเพลงโยธวาทิต   3(2-2-5) 
 2062305 เครื่องกระทบส าหรับวงโยธวาทติ   3(2-2-5) 
 2063301 ดนตรีอาเซียนร่วมสมัย   3(3-0-6) 
 2064301 ประวัติดนตรีแจ๊ส   3(3-0-6) 
 2064305 ปรัชญาของดนตรี   3(3-0-6) 
 2064306 หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์   3(3-0-6) 
 2064307 โอเปร่าและละครเพลง   3(3-0-6) 
 ค. ภาคดนตรีเชิงธุรกิจและเทคโนโลย ี  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2061202 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี   3(2-2-5) 
 2061203 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับดนตรีสนาม  3(2-2-5) 
 2062201 ปฏิบัติการบนัทึกเสียงดนตรี 1   3(2-2-5) 
 2062202 ปฏิบัติการบนัทึกเสียงดนตรี 2   3(2-2-5) 
 2062203 การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 2063201 อุตสาหกรรมการดนตรีเบื้องต้น   3(2-2-5) 
 2063202 การเรียบเรียงดนตรีประกอบสื่อ   3(2-2-5) 
 2063203 การจัดการวงดนตร ี   3(3-0-6) 
 2063204 การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตร ี  3(2-2-5) 
 2063205 การติดตั้งและการใช้ระบบเครื่องเสียง                     3(2-2-5) 

2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  7  หน่วยกิต 
เลือกเรียน จากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ไมน่้อยกว่า 7 หน่วยกิต  

 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2063802 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาดนตรีสากล  1(45) 
 2064802 สหกิจศึกษาสาขาวชิาดนตรีสากล   6(640) 
 ก.  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 

 
2063803 
 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาดนตรี
สากล   

2(90) 
 

 2064803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาดนตรีสากล 5(450) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 1010001* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 2061101A หลักการอ่านโน้ตและจังหวะ 3(2-2-5) 
 2062101* ทฤษฎีดนตรีสากล 1 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2061307* มานุษยวทิยาทางดนตร ี 3(3-0-6) 
 2064301A ประวัติดนตรีแจ๊ส 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2062102A ทฤษฎีดนตรีสากล 2 3(3-0-6) 
 2062417A ปฏิบัติรวมวงเล็กแบบสตริง 2(0-4-2) 
 2064302A ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแต่ ยุคโบราณถึง  

ค.ศ. 1750                   
3(3-0-6) 

 
เอกเลือก 2062103* ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 3(3-0-6) 
 2063204* การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตร ี 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/26 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก 

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 2061102* หลักโสตทักษะ 3(2-2-5) 
 2062418A ปฏิบัติรวมวงเล็กแบบคอมโบ ้ 2(0-4-2) 
 2064303* ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 

ถึงปัจจุบนั 
3(3-0-6) 

 
เอกเลือก 2064101* การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับดนตรีแจ๊ส 

และป๊อปปูลาร์ 
3(3-0-6) 

 2064102* การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับการขับร้อง
ประสานเสียง 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/27 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1010002* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010003* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 2063101A รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรตีะวันตก 3(3-0-6) 
 2063417A ปฏิบัติรวมวงเล็กแบบร่วมสมัย 2(0-4-2) 
เอกเลือก 2063205A การติดตั้งและการใช้ระบบเครื่องเสียง 3(2-2-5) 
 2064104 คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส  1 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 22/31 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2061201A คอมพิวเตอร์ดนตรีข้ันพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 2063418A ปฏิบัติรวมวงเล็กแบบแจ๊ส 2(0-4-2) 
เอกเลือก 2061202* การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี 3(2-2-5) 
 2061305* เพลงไทยสากลเชงิประวัต ิ 3(3-0-6) 
 2064105 คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส 2 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/28 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 2061301B ดนตรีวิจักษ ์ 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1010004* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010005* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010006* เอกเลือก 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2061306* จิตวิทยาการสอนดนตรีทัว่ไป 3(2-2-5) 
 2062203* การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 2063301B ดนตรีอาเซียนร่วมสมัย 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/23 
 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557    
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

~ 258 ~ 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 1010007* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010008* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 2064304* การเสนอผลงานดนตร ี 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 2063802 

 
2063803 

การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล 
หรือ 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชาดนตรี
สากล                                 

1(45)* 
 

2(90)** 

เลือกเสรี 2061303* ดนตรีร่วมสมัย 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 
13 หรือ 14/ 
58 หรือ 103 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 2064802 
 

2064803 

สหกิจศึกษาสาขาวชิาดนตรีสากล 
หรือ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาดนตรีสากล  

6(640)* 
 

5(450)** 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5/ 

640 หรือ 450 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  
(หลักสตูรนานาชาติ)    ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2557) 
Bachelor of Arts Program in English for International     
Communication (International Program) 
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
 2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารระดับสากลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรม 
 3. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา มีความคิดริเริ่ม สามารถน าความรู้และทักษะปัญญาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอาชีพได้ 
  4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนที่มีความแตกต่างทั้งทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโลก 
 5. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
 1. ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ 
หรือต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยรับรอง 
 2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 3. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมินของหลกัสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาเนื้อหา  90 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  48 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  42 หน่วยกิต 

 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1532203 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 1551117 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 1551123 การเขียนตามต้นแบบ  3(3-0-6) 
 1551124 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาต ิ
3(2-2-5) 

 1551125 การพัฒนากลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 1551126 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(3-0-6) 
 1551614 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม  3(3-0-6) 
 1551615 ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 1552114 การเขียนอนุเฉท 3(3-0-6) 
 1552117 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของอาเซียน 3(2-2-5) 
 1552403 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของ

ภาษาอังกฤษ 
3(3-0-6) 

 1552627 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

3(2-2-5) 

 1552634 ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว 1 3(3-0-6) 
 1552635 ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว 2 3(3-0-6) 
 1552637 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการ 3(3-0-6) 
 1553614 ภาษาอังกฤษส าหรับงานส านักงาน 1 3(3-0-6) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551127 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(3-0-6) 
 1551616 ภาษาอังกฤษส าหรับการติดต่อทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 1552101 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง  3(2-2-5) 
 1552105 การอ่านเพื่อการตีความ   3(3-0-6) 
 1552106 วาทการภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 1552115 ภาษาอังกฤษในสื่อสิง่พิมพ ์  3(3-0-6) 
 1552118 การสนทนาภาษาอังกฤษระดบัสูง   3(2-2-5) 
 1552119 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดว้ยสื่อภาพยนตร์ 3(2-2-5) 
 1552633 ภาษาพูดทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 1553103 การอ่านเพื่อความเข้าใจความคดิเห็นและเจตคติ 3(3-0-6) 
 1553105 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 1553113 ภาษาอังกฤษในสื่อประสม   3(3-0-6) 
 1553114 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1553115 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ  3(3-0-6) 
 1553122 การพัฒนาความคล่องในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 1553401 ภาษาอังกฤษเพื่อวัฒนธรรมไทยศึกษา  3(3-0-6) 
 1553402 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
 1553615 ภาษาอังกฤษเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
 1553616 ภาษาอังกฤษส าหรับการตลาด  3(3-0-6) 
 1553617 ภาษาอังกฤษส าหรับงานประชาสัมพันธ์  3(3-0-6) 
 1553618 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการน าเข้าและสง่ออก 3(3-0-6) 
 1553619 ภาษาอังกฤษส าหรับโลจสิติกส์  3(3-0-6) 
 1553620 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการภาคพื้นดิน   3(3-0-6) 
 1553621 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการบนเครื่องบิน  3(3-0-6) 
 1553622 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการ   3(3-0-6) 
 1553623 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการดูแลสุขภาพ  3(2-2-5) 
 1553904 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ   2(90) 
 1554104 

 
การเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 
 

 1554105 การเขียนเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
 1554603 ภาษาอังกฤษส าหรับงานส านักงาน 2  3(3-0-6) 
 1554604 ภาษาอังกฤษส าหรับการธนาคาร  3(3-0-6) 
 1554605 ภาษาอังกฤษส าหรับกฎหมายธุรกิจ   3(3-0-6) 
 1554606 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 1554901 การศึกษาอิสระ  3(250) 
 1554902 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 3(250) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง   
 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 

 
1553805 
 

การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาต ิ

1(45) 
 

 
1554805 
 

สหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
นานาชาต ิ

6(640) 
 

 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 

 
1553806 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
2(90) 

 
1554806 
 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ

5(450) 
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวชิาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ             
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ)   

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1551117* การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 1551123 การเขียนตามต้นแบบ 3(3-0-6) 
 1551125* การพัฒนากลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 1551126 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 1551124A การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาต ิ
3(2-2-5) 

 1551614 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
 1551615 ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1551127 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก 

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 1532203 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 1552114 การเขียนอนุเฉท 3(3-0-6) 
 1552634 ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว 1 3(3-0-6) 
 1552637 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1551616 ภาษาอังกฤษส าหรับการติดต่อทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1552627 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 
3(2-2-5) 

 
 1552635 ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว 2 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1552105 การอ่านเพื่อการตีความ 3(3-0-6) 
 1552115 ภาษาอังกฤษในสื่อสิง่พิมพ ์ 3(3-0-6) 
 1552118A การสนทนาภาษาอังกฤษระดบัสูง 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1552117 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของอาเซียน 3(2-2-5) 
 1552403 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ

เจ้าของภาษาอังกฤษ 
3(3-0-6) 

เอกเลือก 1553105* การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 1553122 การพัฒนาความคล่องในการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1553614A ภาษาอังกฤษส าหรับงานส านักงาน 1 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1552101* การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง 3(2-2-5) 
 1553402A ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 1553616 ภาษาอังกฤษส าหรับการตลาด 3(3-0-6) 
 1553623 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการดูแลสุขภาพ  3(2-2-5) 

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

เอกเลือก 1553115 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 1553620 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการภาคพื้นดิน 3(3-0-6) 
 1554104 การเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถการใช้

ภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 

ปฏิบัต ิ 1553805 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารนานาชาต ิ

1(45)* 

 1553806 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

2(90)** 

รวมหน่วยกิต 
10 หรือ 11/ 
55 หรือ 100 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 1554805 สหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ เพื่อการ
สื่อสารนานาชาต ิ

6(640) 

 1554806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

5(450) 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5/ 

640 หรือ 450 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์   ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
Bachelor of Arts Program in Information Science 
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความส าคัญของ

ชุมชนและท้องถิ่น โดยเฉพาะการมีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
3. ผลิตบัณฑิตที่มีขีดความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาเนื้อหา  90 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  60 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  30 หน่วยกิต 

 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1741101 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสารสนเทศ 1 3(3-0-6) 
 1741102 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1741103 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสารสนเทศศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 1741501 ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 1742101 หลักการจัดการความรู้ 3(3-0-6) 
 1742102 ระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 1742103 จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 1742104 สารสนเทศภูมปิัญญาท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 1742105 พฤติกรรมของผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 1742201 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 1742202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ  3(2-2-5) 
 1742203 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 1742301 การบริการสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 1742401 การจัดการสถาบนับริการสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 1743501 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 1743502 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 1743503 การเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 1744801 สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 1744802 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 1744803 สัมมนาทิศทางและแนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร์  3(2-2-5) 

2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกวา่                               30  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 1741104 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
 1742106 ภาษาไทยส าหรับงานสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 1742107 ธุรกิจสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 1742302 บริการห้องสมุดและศูนยส์ารสนเทศ   3(3-0-6) 
 1742402 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง   3(3-0-6) 
 1742501 บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต   3(3-0-6) 
 1742502 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 1743101 การตลาดและการเผยแพร่สารสนเทศ   3(3-0-6) 
 1743102 สารสนเทศกับสังคม   3(3-0-6) 
 1743103 สารสนเทศทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
 1743104 สารสนเทศเพื่อธุรกิจ  3(3-0-6) 
 1743105 สารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน   3(3-0-6) 
 1743106 การปรุงแต่งสารสนเทศ   3(3-0-6) 
 1743107 จิตวิทยาการให้บริการสารสนเทศ   3(3-0-6) 
 1743201 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  3(2-2-5) 
 1743202 การจัดท าดรรชนีและสาระสังเขป  3(2-2-5) 
 1743401 การบริหารโครงการด้านสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 1743402 การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์   3(3-0-6) 
 1743403 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการด้านเอกสารระบบ

ประกันคุณภาพ 
3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1743404 การจัดการร้านหนังสือ   3(3-0-6) 
 1743504 คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 1743505 ห้องสมุดอัตโนมัต ิ  3(3-0-6) 
 1743506 ระบบการจัดการส านักงาน   3(3-0-6) 
 1743507 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5) 
 1743508 การสืบค้นสารสนเทศออนไลน ์ 3(2-2-5) 
 1743509 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานสารสนเทศ   3(2-2-5) 

2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ                            7    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึง่  
2.2.1 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 1744901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสารสนเทศศาสตร์   2(90) 
 1744902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์   5(450) 

2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 1744903 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์   1(45) 
 1744904 สหกิจศึกษาสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์   6(640) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวชิาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ             
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1741101 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสารสนเทศ 1 3(3-0-6) 
 1741103 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสารสนเทศศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 1741501 ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 1742103 จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1741104 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต / 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 1741102 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 
 1742101 หลักการจัดการความรู้ 3(3-0-6) 
 1742104 สารสนเทศภูมปิัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 1742201 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1743105 สารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก 

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 1742102 ระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 1742202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 3(2-2-5) 
 1742203 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 1742301 การบริการสารสนเทศ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1742107 ธุรกิจสารสนเทศ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1742105 พฤติกรรมของผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 1742401 การจัดการสถาบนับริการสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 1743501 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  3(2-2-5) 
เอกเลือก 1743107 จิตวิทยาการให้บริการสารสนเทศ   3(3-0-6) 
 1743201* การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1743502 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1742501 บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 3(3-0-6) 
 1743403 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการด้านเอกสาร

ระบบประกันคุณภาพ 
3(3-0-6) 

 1743505 ห้องสมุดอัตโนมัต ิ  3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1743503 การเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 1744801* สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร ์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1743401* การบริหารโครงการด้านสารสนเทศ        3(2-2-5) 
 1743506 ระบบการจัดการส านักงาน   3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 15/18 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1744802* การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 1744803 สัมมนาทิศทางและแนวโน้มทาง 

สารสนเทศศาสตร ์   
3(2-2-5) 

ปฏิบัต ิ 1744903 
 

1744901 

การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์   
หรือ 
การเตรียมฝึกประสบการวชิาชพี 
สารสนเทศศาสตร ์

1(45)* 
 
 

2(90)** 

รวมหน่วยกิต 
10 หรือ 11/ 
56 หรือ 101  

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 1744904 สหกิจศึกษาสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์   6(640)* 
  หรือ  
 1744902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร ์ 5(450)** 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5/ 

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

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม

และชุมชน 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปกรรม 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ และทักษะมาบูรณาการและ

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย และมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงต่อไป 

 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

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

 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  131 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  88 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  30 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  58 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2001103 ทฤษฎีสี  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2011201 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวนัออก  3(3-0-6) 
 2011202 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวนัตก  3(3-0-6) 
 2021101 หลักการวาดภาพ  3(2-2-5) 
 2021107 กายวิภาคส าหรับศิลปะ  3(2-2-5) 
 2021113 จิตรกรรมพื้นฐาน  3(2-2-5) 
 2021201 ภาพพิมพ์พื้นฐาน  3(2-2-5) 
 2021301 ประติมากรรมพื้นฐาน  3(2-2-5) 
 2031401 หลักการออกแบบ  3(2-2-5) 
 2031402 เขียนแบบพื้นฐาน  3(2-2-5) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต 
 ก. ให้เลือกเรียนแขนงวิชาใดวชิาหนึ่งเพียงแขนงวชิาเดียว   
 1) แขนงวิชาประยุกต์ศิลป ์ บังคับเรียน 40 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2003103 ศิลปะและธุรกิจ  3(3-0-6) 
 2004910 โครงการพิเศษประยุกต์ศิลป ์  4(2-4-6) 
 2021105 วาดเส้นพืน้ฐาน  3(2-2-5) 
 2022213 การสร้างสื่อประสมทางการพิมพ์  3(2-2-5) 
 2022306 ประติมากรรมประยุกต ์  3(2-2-5) 
 2031104 การออกแบบสัญลักษณ ์   3(2-2-5) 
 2031106 การออกแบบการพิมพ์   3(2-2-5) 
 2031114 การวาดภาพประกอบ  3(2-2-5) 
 2031210 การออกแบบลวดลาย  3(2-2-5) 
 2032402 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 2032404 เทคนิคการถ่ายภาพ  3(2-2-5) 
 2041101 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ ์  3(2-2-5) 
 2041104 การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ  3(2-2-5) 
 2) แขนงวิชาทัศน์ศิลป์ บังคับเรียน 43 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2002902 โครงการศึกษาศิลปะส่วนบุคคล  3(2-2-5) 
 2004902 ศึกษาศิลปะร่วมสมัย  3(2-2-5) 
 2004904 ศิลปะนิพนธ ์  4(2-4-6) 
 2021105 วาดเส้นพืน้ฐาน  3(2-2-5) 
 2021108 จิตรกรรมไทยพื้นฐาน   3(2-2-5) 
 2021112 การวาดภาพทวิทัศน ์  3(2-2-5) 
 2022114 การวาดภาพหุ่นนิ่ง  3(2-2-5) 
 2021115 การวาดภาพคนเหมือน  3(2-2-5) 
 2021116 จิตรกรรมสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 2021202 การพิมพ์ภาพ   3(2-2-5) 
 2021308 ประติมากรรมสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
 2022305 ประติมากรรมสร้างสรรค์  3(2-2-5) 



คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557    
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

~ 273 ~ 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2024308 คอมพิวเตอร์อาร์ต  3(2-2-5) 
 2032402 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 ข.  ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกเฉพาะแขนงวชิาที่เลือกเรียนดังนี้  
 1) แขนงวิชาประยุกต์ศิลป ์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 รายวิชาเลือกเฉพาะแขนง   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2002903 การน าเสนอผลงานศิลปะ  3(2-2-5) 
 2013112 การออกแบบรูปแบบไทย  3(2-2-5) 
 2021106 วาดเส้นสร้างสรรค ์   3(2-2-5) 
 2021112 การวาดภาพทวิทัศน ์  3(2-2-5) 
 2021114 การวาดภาพหุ่นนิ่ง  3(2-2-5) 
 2021116 จิตรกรรมสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 2021203 การพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 2021214 ภาพพิมพ์ประยุกต ์   3(2-2-5) 
 2022107 การระบายสีน้ า  3(2-2-5) 
 2022108 จิตรกรรมประยุกต์  3(2-2-5) 
 2022305 ประติมากรรมสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 2022308 การท าหุ่นจ าลอง  3(2-2-5) 
 2031101 การออกแบบตัวอักษร   3(2-2-5) 
 2031107 การออกแบบโฆษณา  3(2-2-5) 
 2031202 บาติก  3(2-2-5) 
 2031403 จิตวิทยาการออกแบบ  3(2-2-5) 
 2031404 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 มิต ิ  3(2-2-5) 
 2034411 คอมพิวเตอรก์ราฟิกขั้นสูง  3(2-2-5) 
 2041103 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิต ิ  3(2-2-5) 
 2041602 เทคนิคการออกแบบเครื่องประดับ  3(2-2-5) 
 2042104 การออกแบบของที่ระลึก   3(2-2-5) 
 2042111 การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา  3(2-2-5) 
 2042201 การออกแบบบรรจุภัณฑ์  3(2-2-5) 
 2) แขนงวิชาทัศนศิลป์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 รายวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2002903 การน าเสนอผลงานศิลปะ  3(2-2-5) 
 2011102 ศิลปะพืน้บา้น  3(2-2-5) 
 2012106 วัสดุและเทคนิคศลิปะ   3(2-2-5) 
 2014306 ทัศนศิลปส์ื่อสาร  3(2-2-5) 
 2014307 การวิจารณ์ศิลปะ  3(3-0-6) 
 2021106 วาดเส้นสร้างสรรค ์  3(2-2-5) 
 2021109 จิตรกรรมไทยประเพณ ี   3(2-2-5) 
 2021117 วาดเส้นทัศนศิลป ์  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2021203 การพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 2021207 การออกแบบภาพพิมพ ์  3(2-2-5) 
 2021208 การพิมพ์ร่องลึก  3(2-2-5) 
 2021214 ภาพพิมพ์ประยุกต ์  3(2-2-5) 
 2021305 การปั้น การหล่อ  3(2-2-5) 
 2021306 การแกะสลัก  3(2-2-5) 
 2022107 การระบายสีน้ า  3(2-2-5) 
 2022108 จิตรกรรมประยุกต์  3(2-2-5) 
 2022109 การวิเคราะห์จิตรกรรม  3(3-0-6) 
 2021211 การวาดภาพคน  3(2-2-5) 
 2022207 การพิมพ์ซิลค์สกรีนบนผา้  3(2-2-5) 
 2022213 การสร้างสื่อประสมทางการพิมพ์  3(2-2-5) 
 2022302 ประติมากรรมไทย   3(2-2-5) 
 2022310 ประติมากรรมโครงสร้าง  3(2-2-5) 
 2023102 จิตรกรรมไทยร่วมสมัย  3(2-2-5) 
 2024306 ประติมากรรมตกแต่ง  3(2-2-5) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2003805 การเตรียมสหกิจศึกษา  1(45) 
 2004805 สหกิจศึกษา  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 1)  แขนงวิชาประยุกต์ศิลป์    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2003803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพประยุกต์ศิลป์  2(90) 
 2004803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป ์  5(350) 
 2)  แขนงวิชาทัศนศิลป์    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2003804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทัศนศิลป์  2(90) 
 2004804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป ์   5(350) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
 

แขนงวิชาทัศนศิลป์ 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 2001103A ทฤษฎีสี 3(2-2-5) 
 2021101B หลักการวาดภาพ 3(2-2-5) 
 2031401B หลักการออกแบบ 3(2-2-5) 
 2031402A เขียนแบบพื้นฐาน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/25 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  
เอกบังคับ 2011201* ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวนัออก 3(3-0-6) 
 2021105A วาดเส้นพืน้ฐาน 3(2-2-5) 
 2021107* กายวิภาคส าหรับศิลปะ 3(2-2-5) 
 2021201A ภาพพิมพ์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
 2024308 คอมพิวเตอร์อาร์ต 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2011202* ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวนัตก 3(3-0-6) 
 2021113A จิตรกรรมพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 2021202* การพิมพ์ภาพ 3(2-2-5) 
 2021301A ประติมากรรมพื้นฐาน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2021108A จิตรกรรมไทยพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 2021114A การวาดภาพหุ่นนิ่ง 3(2-2-5) 
 2021308* ประติมากรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 2032402* การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2012106* วัสดุและเทคนิคศลิปะ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/29 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก 

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 2004902* ศึกษาศิลปะร่วมสมัย 3(2-2-5) 
 2021112* การวาดภาพทวิทัศน ์ 3(2-2-5) 
 2022305* ประติมากรรมสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 2034411A คอมพิวเตอรก์ราฟิกข้ันสูง 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2021106A วาดเส้นสร้างสรรค ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/29 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 2002902A โครงการศึกษาศิลปะส่วนบุคคล 3(2-2-5) 
 2021115A การวาดภาพคนเหมือน 3(2-2-5) 
 2021116* จิตรกรรมสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2014306* ทัศนศิลปส์ื่อสาร 3(2-2-5) 
 2022107* การระบายสีน้ า 3(2-2-5) 
 2022213* การสร้างสื่อประสมทางการพิมพ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ
 

2003804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทัศนศิลป์ 
หรือ 

2(90)* 

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

รวมหน่วยกิต 
11 หรือ 12/ 
59 หรือ 104 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ
 

2004804 การฝึกประสบการร์วิชาชีพทัศนศิลป ์
หรือ 

5(350)* 

 2004805 สหกิจศึกษา 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

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

จุดประสงค์เฉพาะ 
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านตา่งๆ ดงันี้ 
1. มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่สนองความต้องการ

และแก้ไขปัญหาของสังคม 
2. มีความสามารถแสวงหาและจัดการความรู้ ทักษะชีวิตและสังคม  เพื่อพัฒนาสังคมได้เท่าทัน

สภาวการณ์ 
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการตามหลักการการบริหารจัดการที่ดี และด ารงตน

อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  132 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  90 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  39 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  51 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  6 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2551101 การเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 
 2551103 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2551106 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 2551107 นโยบายสาธารณะ  3(3-0-6) 
 2551402 เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
 2551409 หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
 2552102 การเมืองและการบริหารจัดการท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 2552105 ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 
 2552411 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  3(3-0-6) 
 2553101 การบริหารทุนมนษุย์ภาครัฐ  3(3-0-6) 
 2553106 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์  3(2-2-5) 
 2553410 หลักกฎหมายปกครอง  3(3-0-6) 
 2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ์  3(2-2-5) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2552108 การจัดการภาครัฐ  3(3-0-6) 
 2552111 รัฐประศาสนศาสตร์แนวมานุษยวิทยา สงัคมวิทยา

และจิตวิทยา 
3(3-0-6) 

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

ชุมชนท้องถิ่น 
3(3-0-6) 

 2553322 การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง  3(3-0-6) 
 2553323 ยุทธศาสตร์ทหาร และการปฏบิตัิการทางทหาร 3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2553324 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 2553401 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 2553402 การจัดการบริการภาครัฐแนวใหม่  3(3-0-6) 
 2553404 จริยธรรมและธรรมาภิบาล  3(3-0-6) 
 2554114 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 
 2554301 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง  3(3-0-6) 
 2554302 การวางแผนยุทธศาสตร์และความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6) 
 2554303 ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
 2554401 การสื่อสารทางการเมือง  3(3-0-6) 
 2554402 การบริหารงานภาครัฐในภาวะวกิฤต  3(3-0-6) 
 2554403 สหวิทยาการทางรัฐประศาสนศาสตร ์  3(2-2-5) 
 2554405 การตลาดภาครัฐ  3(3-0-6) 
 2554903 การศึกษาเอกเทศ  3(2-2-5) 
 2562401 กฎหมายอาญา 1  3(3-0-6) 
 2562402 กฎหมายอาญา 2  3(3-0-6) 
 2563203 กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์  3(3-0-6) 
 2563303 แรงงานสัมพันธ ์  3(3-0-6) 
 2563503 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  3(3-0-6) 
 2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  3(3-0-6) 
 2563505 กฎหมายลักษณะพยาน  3(3-0-6) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2554407 การเตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1(45) 
 2554408 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร ์  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มโครงการพิเศษ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2554409 โครงการพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์  6(640) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
              

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 2551101A การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 2551103A ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 2551106* ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2552201* ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2551402 เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 2551409 หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 2552411 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2551107 นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
 2552102 การเมืองและการบริหารจัดการท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 2552105* ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 
 2553106 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1010001* เอกเลือก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2553101* การบริหารทุนมนษุย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1010001* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010002* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010003* เอกเลือก 3(3-0-6) 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

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

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกเลือก 2552209* ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 2553201* เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐยุคใหม่ 3(3-0-6) 
 2553301A อาเซียนกับความร่วมมือนานาชาติ 3(3-0-6) 
 2553310A ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 2554301 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
 2554405 การตลาดภาครัฐ 3(3-0-6) 
 2563503 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/21 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 2554407* การเตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1(45) 
เอกบังคับ 2554901* สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2553102* บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 2553306* การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชนแบบยัง่ยืน 3(3-0-6) 
 2554401 การสื่อสารทางการเมือง 3(3-0-6) 
 2554903A การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5) 
 2563505* กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/65 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

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

จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อผลิตบัณฑิตให้ 
1. มีความรู้และทักษะทางกฎหมายอย่างเหมาะสม  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยน์          

ต่อสังคมได้อย่างสอดคล้องกับจรรยาบรรณในวิชาชีพกฎหมาย 
2. มีความสามารถในการแสวงหาและค้นคว้าความรู้ เพื่อน ามาปรับใช้กับข้อเท็จจริง และ       

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และส านึกรับใช้สังคมส่วนรวมด้วยจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ 

 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ์  จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  103 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  88 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  15 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  6 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2561101 ประวัติศาสตร์กฎหมาย  2(2-0-4) 
 2561102 กฎหมายเอกชนเบื้องต้น  2(2-0-4) 
 2561103 กฎหมายมหาชนเบื้องตน้   2(2-0-4) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2561104 นิติปรัชญา  2(2-0-4) 
 2561302 กฎหมายลักษณะหนี ้: หลักทั่วไป  3(3-0-6) 
 2561303 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสญัญา  3(3-0-6) 
 2562202

  
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอก 
สั่งลาภมิควรได ้

3(3-0-6) 

 2562302 เอกเทศสัญญา 1  3(3-0-6) 
 2562303 เอกเทศสัญญา 2    3(3-0-6) 
 2562305 กฎหมายลักษณะประกนัด้วยบคุคลและทรัพย์ 2(2-0-4) 
 2562401 กฎหมายอาญา  1  3(3-0-6) 
 2562402 กฎหมายอาญา  2  3(3-0-6) 
 2562505 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  3(3-0-6) 
 2562801 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดนิ  3(3-0-6) 
 2563201 กฎหมายลักษณะครอบครัว  3(3-0-6) 
 2563202 กฎหมายลักษณะมรดก  3(3-0-6) 
 2563301 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท สมาคม และมูลนธิ ิ 2(2-0-4) 
 2563302 กฎหมายลักษณะประกนัภัย  2(2-0-4) 
 2563311 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ  2(2-0-4) 
 2563501 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  3(3-0-6) 
 2563502 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  3(3-0-6) 
 2563503 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  4(4-0-8) 
 2563504 กฎหมายลักษณะพยาน  3(3-0-6) 
 2563505 พระธรรมนูญศาลยุตธิรรมและวธิีพิจารณา 

ความอาญาในศาลแขวง 
2(2-0-4) 

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

 
กฎหมายเก่ียวกับการบริการสาธารณะและ
องค์การมหาชน  

2(2-0-4) 
 

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

  
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและ
คดีอาญา 

3(3-0-6) 
 

 2564601 
 

กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2(2-0-4) 
 

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

  
กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดของเด็ก
และเยาวชน  

3(3-0-6) 
 

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

 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวธิีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค 

3(3-0-6) 
 

 2563807 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์  2(2-0-4) 
 2563808 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  2(2-0-4) 
 2564801 กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 2564802 

 
กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันการผูกขาดและ
กีดกันทางการค้า  

2(2-0-4) 

 2564803 
 

กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และศลิปวฒันธรรม  

3(3-0-6) 

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

 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชา
นิติศาสตร ์

2(90) 
 

 2564911 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชานิติศาสตร ์ 5(450) 
 2.2.3 กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2564912 โครงงานพิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์   6(640) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
              

ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 

เอกบังคับ 2561102* กฎหมายเอกชนเบื้องต้น 2(2-0-4) 
 2561103 กฎหมายมหาชนเบื้องตน้ 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 16/22 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
 GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม

อาเซียน และประชาคมโลก  
6(3-6-9) 

วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 2561302A 

2561303* 
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป 
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสญัญา 

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

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2562202* กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอก 

สั่งลาภมิควรได ้
3(3-0-6) 

2562302A เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) 
2562303* เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) 
2562401* กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6) 
2562801 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดนิ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
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   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 2562305A กฎหมายลักษณะประกนัด้วยบคุคลและทรัพย์ 2(2-0-4) 
2562402* กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6) 
2562505 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
2563301B กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท สมาคม 

และมูลนธิ ิ
2(2-0-4) 

2563302A กฎหมายลักษณะประกนัภัย 2(2-0-4) 
2563311 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ 2(2-0-4) 
2563505A พระธรรมนูญศาลยุตธิรรมและวธิีพิจารณา 

ความอาญาในศาลแขวง 
2(2-0-4) 

2563512 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2563304 กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22/22   
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 2563201* กฎหมายลักษณะครอบครัว 3(3-0-6) 

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

เอกเลือก 2563602 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6) 
เลือกเสรี 1000002 เลือกเสรี 2(2-0-4) 

1000002* เลือกเสรี 2(2-0-4) 
รวมหน่วยกิต 22/22 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

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

และคดีอาญา 
3(3-0-6) 

เลือกเสรี 3000002* เลือกเสรี 2(2-0-4) 
รวมหน่วยกิต 21/21 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 2561101* ประวัติศาสตร์กฎหมาย 2(2-0-4) 
2561104* นิติปรัชญา 2(2-0-4) 
2563801 กฎหมายล้มละลาย 2(2-0-4) 
2564901 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4) 
2564902 สัมมนาทางกฎหมาย 3(2-2-5) 
2564905* วิธีการทางนิติศาสตร์ 2(1-2-3) 
2564907 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3(3-0-6) 

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

 
2564910 

การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิานิติศาสตร ์
หรือ 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
สาขาวชิานิติศาสตร์ 

1(45)* 
 

2(90)** 

รวมหน่วยกิต 
20 หรือ 21 / 
66 หรือ 111  

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 2564909 
 

2564911 
 

2564912 

สหกิจศึกษาสาขาวชิานิติศาสตร ์
หรือ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชานิติศาสตร ์
หรือ 
โครงงานพิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์ 

6(640)* 
 

5(450)** 
 

6(640)*** 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5 / 

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

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะทางคหกรรมศาสตร์ และสามารถบูรณาการความรู้เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของสังคม 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการศึกษาหาความรู้ สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้

อย่างมีระบบ 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมมีระเบียบวินัยและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

คหกรรมศาสตร์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. ตามเกณฑ์มาตรฐานคือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและให้

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
3. ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา
และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้  
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  95 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  65 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  30 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011309 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
 4021102 เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 4021103 เคมีอินทรีย์ 3(2-2-5) 
 4032102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-2-5) 
 4091107 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 4111101 หลักสถิติ 3(3-0-6) 
 4501102 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 3(2-2-5) 
 4501103 งานส่งเสริมทางคหกรรมศาสตร์                      3(2-2-5) 
 4503201 หลักศิลปะในงานคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
 4503301 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
 4504902 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร ์ 2(1-2-3) 
 4504903 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 4511204 หลักการประกอบอาหารและเครื่องมือเครื่องใช้ 3(2-2-5) 
 4511205 ชีวเคมีทางอาหาร 3(2-2-5) 
 4512101 โภชนาการกับชวีิตมนุษย ์ 3(2-2-5) 
 4512203 การถนอมอาหาร 3(2-2-5) 
 4512206 อาหารไทย 3(2-2-5) 
 4512901 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3(2-2-5) 
 4514302 การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร 3(2-2-5) 
 4521101 ความรู้เรื่องผ้าและการแต่งกาย 3(2-2-5) 
 4531101 การพัฒนาที่อยู่อาศัย 3(2-2-5) 
 4541201 พัฒนาการเด็กและการอบรมเลีย้งดู 3(2-2-5) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4512103 โภชนศาสตร์ชุมชน 3(2-2-5) 
 4512210 อาหารตะวันตก 3(2-2-5) 
 4512214 อาหารฮาลาล 3(2-2-5) 
 4512204 การแปรรูปอาหาร 3(2-2-5) 
 4512401 การจัดการร้านค้าและงานครัว 3(2-2-5) 
 4513101 โภชนบ าบัด 3(2-2-5) 
 4513203 วิทยาการขนมอบและการแต่งหน้าเค้ก 3(2-2-5) 
 4513206 อาหารแนวใหม่ 3(2-2-5) 
 4513207 อาหารอาเซียน 3(2-2-5) 
 4513208 ขนมไทยและอาหารว่าง 3(2-2-5) 
 4513209 เครื่องดื่มและไอศกรีม 3(2-2-5) 
 4513210 การจัดและการตกแต่งอาหาร 3(2-2-5) 
 4514202 การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 
 4514904 การค้นคว้าทดลองทางคหกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4514907 การสุขาภิบาลอาหารและการวางผัง 3(2-2-5) 
 4514908 การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอาหาร 3(2-2-5) 
 4521301 หลักการตัดเย็บเสื้อผ้า 3(2-2-5) 
 4541102 ความสัมพันธ์ในครอบครัวและการพัฒนาเยาวชน 3(2-2-5) 
 4552105 การแกะสลักผักและผลไม ้ 3(2-2-5) 
 4552109 งานดอกไมส้ดและใบตอง 3(2-2-5) 
 4553408 ศิลปะการจัดตกแต่งผ้า 3(2-2-5) 
 4553409 ศิลปะประดิษฐ์และการตกแต่งแบบไทย          3(2-2-5) 
 4554101 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์ 3(2-2-5) 
 4554402 เครื่องหอมและของช าร่วย 3(2-2-5) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4513802 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 1(45) 
 4514802 สหกิจศึกษาสาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์ 6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4513801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร์ 
2(90) 

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

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4011309A ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
 4501103* งานส่งเสริมทางคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
 4503201 หลักศิลปะในงานคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
 4511204 หลักการประกอบอาหารและเครื่องมือเครื่องใช้ 3(2-2-5) 
เลือกเสรี 4552109 งานดอกไมส้ดและใบตอง 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/29 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4021102* เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 4501102B การจัดทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 3(2-2-5) 
 4512101* โภชนาการกับชวีิตมนุษย ์ 3(2-2-5) 
 4512206A อาหารไทย 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/25 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 4021103* เคมีอินทรีย์ 3(2-2-5) 
 4091107 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 4512901 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3(2-2-5) 
เอกเลือก 4514907* การสุขาภิบาลอาหารและการวางผัง 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4032102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-2-5) 
 4111101* หลักสถิติ 3(3-0-6) 
 4514302A การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร 3(2-2-5) 
เอกเลือก 4512103* โภชนศาสตร์ชุมชน 3(2-2-5) 
 4552105* การแกะสลักผักและผลไม ้ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4504902A สัมมนาทางคหกรรมศาสตร ์ 2(1-2-3) 

 4511205 ชีวเคมีทางอาหาร 3(2-2-5) 
 4512203* การถนอมอาหาร 3(2-2-5) 
 4541201A พัฒนาการเด็กและการอบรมเลีย้งดู 3(2-2-5) 
เอกเลือก 4513203A วิทยาการขนมอบและการแต่งหน้าเค้ก 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/28 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

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

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฎิบัต ิ 4513801A การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร์ 
หรือ 

2(90)* 

 4513802 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 1(45)** 
เอกบังคับ 4504903A การวิจัยทางคหกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 4531101A การพัฒนาที่อยู่อาศัย 3(2-2-5) 
 4521101A ความรู้เรื่องผ้าและการแต่งกาย 3(2-2-5) 
เอกเลือก 4512210* อาหารตะวันตก 3(2-2-5) 
 4513208 ขนมไทยและอาหารว่าง 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 
17 หรือ 16/ 
110 หรือ65 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 4514801A การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 
หรือ 

5(450)* 

 4514802 สหกิจศึกษาสาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์ 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

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

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ มีทักษะทางงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการเป็นนักค้นคว้าและวิจัย 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม  ในวิชาชีพและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

และประเทศชาติ 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 133  หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  88 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  33 หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวิชาบังคับ  43 หน่วยกิต 
 2.1.3 กลุ่มวิชาเลือก  12 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  9 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  88 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 
บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011305 ฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 
 4011306 ฟิสิกส์ 2  3(3-0-6) 
 4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-2) 
 4011602 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1(0-3-2) 
 4021103 เคมีอินทรีย์  3(2-2-5) 
 4021105 เคมี 1  3(3-0-6) 
 4021106 ปฏิบัติการเคมี 1  1(0-3-2) 
 4022102 เคมี 2  3(3-0-6) 
 4022103 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-2) 
 4022628 การวิเคราะห์ทางเคมี  3(2-2-5) 
 4031101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
 4031102 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
 4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1(0-3-2) 
 4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  1(0-3-2) 
 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4022502 ปฏิบัติการชวีเคมี  1(0-3-2) 
 4022506 ชีวเคมี  2(2-0-4) 
 4032401 พันธุศาสตร์  3(3-0-6) 
 4032402 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์  1(0-3-2) 
 4032607 จุลชีววิทยา  3(3-0-6) 
 4032606 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  1(0-3-2) 
 4032701 เทคโนโลยชีีวภาพ  3(2-2-5) 
 4033403 สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์  3(2-2-5) 
 4033408 พันธุวิศวกรรม  3(2-2-5) 
 4033601 เทคโนโลยชีีวภาพอาหาร  3(2-2-5) 
 4033610 เทคโนโลยีการหมัก  3(2-2-5) 
 4033702 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  3(3-0-6) 
 4033703 การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ  3(2-2-5) 
 4033711 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  1(0-3-2) 
 4033714 เทคโนโลยชีีวภาพสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 4033905 การวางแผนการทดลอง  3(3-0-6) 
 4034906 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ  1(0-3-2) 
 4071204 วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย  3(3-0-6) 
 2.1.3 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3561102 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  3(3-0-6) 
 3561204 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4023739 นาโนเทคโนโลยีเบื้องตน้  3(3-0-6) 
 4031302 กีฏวิทยา  3(2-2-5) 
 4033103 อนุกรมวิธาน  3(2-2-5) 
 4033206 เทคโนโลยชีีวภาพพืช  3(2-2-5) 
 4033704 เทคโนโลยีเอนไซม ์  3(2-2-5) 
 4033705 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  3(2-2-5) 
 4033707 เทคโนโลยชีีวภาพสาหร่าย  3(2-2-5) 
 4033708 การควบคุมและการใช้เคร่ืองมือ  3(2-2-5) 
 4033712 เทคโนโลยชีีวภาพส าหรับการบ าบัดของเสีย  3(2-2-5) 
 4033713 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ  3(2-2-5) 
 4034104 อนุกรมวิธานแบคทีเรีย  3(2-2-5) 
 4034109 ความหลากหลายทางชีวภาพ  3(2-2-5) 
 4034201 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  3(2-2-5) 
 4034405 พันธุศาสตร์เซลล ์  3(2-2-5) 
 4034502 เทคนิคทางวิทยา  3(2-2-5) 
 4034601 เทคโนโลยยีีสต ์  3(2-2-5) 
 4034602 จุลินทรีย์ก่อโรค  3(2-2-5) 
 4034609 จุลชีววิทยาอาหาร  3(2-2-5) 
 4034701 ชีวสารสนเทศศาสตร์  3(2-2-5) 
 4034703 การถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ชวีภาพ  2(1-2-3) 
 4034704 การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวชัพืชโดยชีววธิี  3(2-2-5) 
 4062202 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 4072209 การสุขาภิบาลในโรงงาน  3(2-2-5) 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4033803 เตรียมฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชุมชน 1(75) 
 4034802 สหกิจศึกษา  6(640) 
 4034907 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพ  3(0-6-3) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4033803 เตรียมฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชุมชน 1(75) 
 4034801 ฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยชีีวภาพเพื่อชุมชน 5(450) 
 4034907 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพ  3(0-6-3) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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  แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4011305* ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 4011601* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 4021105* เคมี 1 3(3-0-6) 
 4021106* ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 4031101B ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 4031103A ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 18/27 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
เอกบังคับ 4011306* ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
 4011602* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 4022102* เคมี 2 3(3-0-6) 
 4022103* ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 4031102B ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 4031104C ปฏิบัติการชวีวิทยา 2 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 18/27 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 4021103* เคมีอินทรีย์ 3(2-2-5) 
 4022628* การวิเคราะห์ทางเคมี 3(2-2-5) 
 4032606A ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-2) 
 4032607 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
 4032701* เทคโนโลยชีีวภาพ 3(2-2-5) 
 4091401* แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22/30 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4022506* ชีวเคมี 2(2-0-4) 
 4022507 ปฏิบัติการชวีเคมี 1(0-3-2) 
 4032401B พันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
 4032402 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-2) 
 4033702* วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 
 4033711 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 17/26 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4033403* สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์ 3(2-2-5) 
 4033408 พันธุวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 4033610* เทคโนโลยีการหมัก 3(2-2-5) 
เอกเลือก 4033708* การควบคุมและการใช้เคร่ืองมือ 3(2-2-5) 
 4034201A การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/29 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 4033803* เตรียมฝึกประสบการณท์างเทคโนโลยีชีวภาพ 

เพื่อชุมชน 
1(75) 

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

รวมหน่วยกิต 19/96 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 4034801B ฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยชีีวภาพเพื่อชุมชน 5(450)* 
  หรือ  
 4034802 สหกิจศึกษา 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

450 หรือ 640 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

รวมหน่วยกิต 13/20 
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หลักสูตวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
Bachelor of Science  Program in Information Technology  
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่พร้อมไปด้วยความรู้และคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกต่อท้องถิ่นและ

ชุมชน  
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนอง

ความต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐเอกชนและท้องถิ่นทั้งในประเทศและประชาคมอาเซียน 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และถ่ายทอดความรู้ที่สอดคล้องต่อ

ความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนทักษะทางด้านการสื่อสารกับกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
3. ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและ

แต่ละกลุ่มวิชา  ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

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

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

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

สารสนเทศ 
 3(3-0-6) 

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

ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง เพียงกลุ่มวิชาเดียว 
15 หน่วยกิต 

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

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1553614* ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 4091611A คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 4121108 พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 4122403 สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4121107 กฎหมายและจรรยาบรรณด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3(3-0-6) 

 4121571 หลักการโปรแกรมและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 
 4123507A ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
 4123756 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป 
GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม

อาเซียน และประชาคมโลก  
6(3-6-9) 

เอกบังคับ 4122204 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม 3(2-2-5) 
 4122252 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 4122404 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 
 4123363 การออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 4123706* ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/29 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4122352 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 4122505A การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
 4123371 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1010001* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010002* เอกเลือก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4123261 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
 4123503A ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1010003* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010004* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010005* เอกเลือก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4122309A วิศวกรรมซอฟแวร์ 3(2-2-5) 
 4123775 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย 3(2-2-5) 
 4124201 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 15/18 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 4124803* การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1(45)* 

 4124805 ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท้องถิ่น 1(45)* 
  หรือ  
 4124806 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1(45)** 

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

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 4/ 

96 หรือ 51 
 

 



 
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557    

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทุมธานี 
 

~ 307 ~ 
  

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 4124804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 5(450)* 
  หรือ  
 4124807 สหกิจศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

450 หรือ 640 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มประสบการณ์ภาคสนามให้เลือก 1 กลุ่ม */** 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1553614* ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 4091611A คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 4121108 พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 4122403 สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4121107 กฎหมายและจรรยาบรรณด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3(3-0-6) 

 4121571 หลักการโปรแกรมและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 
 4123507A ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
 4123756 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 4122205 องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานมลัติมีเดีย 3(2-2-5) 
 4122206 การวาดภาพเบื้องตน้ 3(2-2-5) 
 4122404 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 
 4123671 เทคโนโลยีมลัติมีเดีย 3(2-2-5) 
 4123706* ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/29 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4122207 การออกแบบและพัฒนางานแอนิเมชัน 3(2-2-5) 
 4123205 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 4123673 การออกแบบมัลติมีเดียเชิงปฏิสมัพันธ์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1010001* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010002* เอกเลือก 3(3-0-6) 

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

การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4122208 การสร้างการ์ตูน 3(2-2-5) 
 4123306 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1010003* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010004* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 1010005* เอกเลือก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

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

รวมหน่วยกิต 15/18 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 4124803* การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1(45)* 

 4124805 ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท้องถิ่น 
หรือ 

1(45)* 

 4124806 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1(45)** 

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

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 4/ 

96 หรือ 51 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 4124804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือ 
5(450)* 

 4124807 สหกิจศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

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

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งด้านวิชาการ

และวิชาชีพในภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลาขยันหมั่นเพียร 

มีความส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้ที่สามารถศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น และสามารถศึกษาเพิ่มเติม

ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้ 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา  
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2551 

3. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน  15 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน  51 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  12 หน่วยกิต 

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

 2.4 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  8 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

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

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3(3-0-6) 

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

สารสนเทศในภูมิภาคอาเซียน 
 3(1-4-4) 

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

คอมพิวเตอร์ 
2(90) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4124852 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4(360) 
 4124855 การฝึกทักษะวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

เพื่อบริการชุมชน 
2(90) 

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

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4092601* พีชคณิตเชิงเสน้ 1 3(3-0-6) 
 4121105 การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธ ี 3(2-2-5) 
 4121451* คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 3(3-0-6) 
 4122701* ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/23 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4112201* ความน่าจะเปน็และสถิติเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 4121304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 4121305 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
 4122202* โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 4091401* แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
 4122252 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 4122453 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
 4123354 เทคโนโลยีเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4122353 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 4122505A การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
 4123201* ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 4123706* ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 4124151* จรรยาบรรณทางวชิาชีพและกฎหมายด้าน

คอมพิวเตอร์ 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4122309A วิศวกรรมซอฟแวร์ 3(2-2-5) 
 4123757 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านวทิยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2010001* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 2010002* เอกเลือก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 4121106* ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 4123951* โครงงานพิเศษด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
เอกเลือก 2010003* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 2010004* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 2010005* เอกเลือก 3(3-0-6) 
 2010006* เอกเลือก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 4124851 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
2(90)* 

 4124855 การฝึกทักษะวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
เพื่อบริการชุมชน 
หรือ 

2(90)* 

 4124853 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาด้านวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ 

2(90)** 

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

รวมหน่วยกิต 
10 หรือ 8/ 

189 หรือ 99 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 4124852* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
หรือ 

4(360)* 

 4124854 การฝึกสหกิจศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
4 หรือ 6/ 

360 หรือ 640 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557)   
Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety  
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อผลิตบัณฑิต 
1.  มีคุณธรรมจริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ

ท างาน 
2.  มีความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมและดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
3.  มีทักษะในการวิเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในการท างาน 
4.  มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
5.  สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  สายวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ 
2.  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา  ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า  106 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  99 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  84 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  15 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  99 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011305 ฟิสิกส ์1 3(3-0-6) 
 4011306 ฟิสิกส ์2 3(3-0-6) 
 4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 4011602 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 4021105 เคมี 1 3(3-0-6) 
 4021106 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 4021450 หลักเคมีอินทรีย์ 1 3(2-2-5) 
 4022102 เคมี 2 3(3-0-6) 
 4022103 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 4031108 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 4031109 ปฏิบัติการชวีวิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 
 4032601 จุลชีววิทยา 3(2-2-5) 
 4071205 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4) 
 4072101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนษุย์ 3(2-2-5) 
 4072306 การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 2(1-2-3) 
 4072409 วิทยาการระบาดและการป้องกนัโรค 3(3-0-6) 
 4072411 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 2(2-0-4) 
 4072701 กฎหมายและมาตรฐานงานอาชวีอนามัยและ    

ความปลอดภัย 
2(2-0-4) 

 4072702 การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 3(3-0-6) 
 4073217 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 4073403 พิษวิทยาอาชีวอนามัย 3(3-0-6) 
 4073415 อาชีวเวชศาสตร ์ 2(2-0-4) 
 4073702 การยศาสตร์และสรีรวิทยาการท างาน 3(3-0-6) 
 4073703 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 4073708 การระบายอากาศอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 4073709 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม 
3(2-2-5) 

 4073710 การบริหารงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 4073711 วิศวกรรมพื้นฐานในงานอาชีวอนามัย 3(2-2-5) 
 4074703 การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 4074707 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและอันตราย 2(2-0-4) 
 4074717 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 4074913 โครงงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3) 
 4074914 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1(0-2-1) 
 4091401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
 4141605 ชีวสถิติสาธารณสุข 3(3-0-6) 
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 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551117 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 4071302 ความปลอดภัยในอาคารและทีส่าธารณะ 2(2-0-4) 
 4072320 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2(2-0-4) 
 4073514 พฤติกรรมศาสตร์ความปลอดภยั 2(2-0-4) 
 4074702 ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่องานอาชวีอนามัย

ความปลอดภัย 
3(2-2-5) 

 4074704 การจัดการวัตถุอันตราย 2(2-0-4) 
 4074706 การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภัยพิบัติ 2(2-0-4) 
 4074711 ความปลอดภัยทางรังส ี 2(2-0-4) 
 4074712 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 3(3-0-6) 
 4074713 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 4074714 ความปลอดภัยทางชีวภาพ  2(2-0-4) 
 4074715 เศรษฐศาสตร์อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
2(2-0-4) 

 4074716 การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร  2(2-0-4) 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4074820 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
 1(45) 

 4074821 สหกิจศึกษาสาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4074822 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาอาชี

วอนามัยและความปลอดภัย 
2(90) 

 4074823 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

5(450) 

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

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4011305* ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 4011601* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 4021105* เคมี 1 3(3-0-6) 
 4021106* ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 4031108A ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 4031109 ปฏิบัติการชวีวิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 
 4032601C จุลชีววิทยา 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/31 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4011306* ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
 4011602* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 4021450 หลักเคมีอินทรีย์ 1 3(2-2-5) 
 4022102* เคมี 2 3(3-0-6) 
 4022103* ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 4141605 ชีวสถิติสาธารณสุข  3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/28 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 4072101* กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนษุย์ 3(2-2-5) 
 4091401A แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1551117A การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 4074702* ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่องานอาชวีอนามัย

และความปลอดภัย 
3(2-2-5) 

 4074713 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 21/28 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4071205 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4) 
 4072306B การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 2(1-2-3) 
 4072409 วิทยาการระบาดและการป้องกนัโรค 3(3-0-6) 
 4072411 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภัย 
2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4073217A สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 4073702* การยศาสตร์และสรีรวิทยาการท างาน 3(3-0-6) 
 4073711 วิศวกรรมพื้นฐานในงานอาชีวอนามัย 3(2-2-5) 
 4074707 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและอันตราย 2(2-0-4) 
เอกเลือก 4074712 การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/24 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 4072701* กฎหมายและมาตรฐานงานอาชวีอนามัยและ

ความปลอดภัย 
2(2-0-4) 

 4072702* การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 3(3-0-6) 
 4073703* เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 4073708 การระบายอากาศอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 4073709 

 
การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

 4074717 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 4073514B พฤติกรรมศาสตร์ความปลอดภยั 2(2-0-4) 

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

เอกบังคับ 4073403B พิษวิทยาอาชีวอนามัย 3(3-0-6) 
 4073415* อาชีวเวชศาสตร ์ 2(2-0-4) 
 4073710 การบริหารงานดา้นอาชีวอนามยัและ 

ความปลอดภัย 
3(3-0-6) 

 4074703 การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 4074913 โครงงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3) 
 4074914 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1(0-2-1) 
เอกเลือก 4074704 การจัดการวัตถุอันตราย 2(2-0-4) 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
ปฏิบัต ิ 4084820 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
1(45)* 

  หรือ  
 4084822 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชา    

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
2(90)** 

รวมหน่วยกิต 
19 หรือ 20/ 
65 หรือ 110 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 4074921 
 

สหกิจศึกษาสาขาวชิาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

6(640)* 
 

  หรือ  
 4074823 

 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

5(450)** 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5/ 

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

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรม 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการและทักษะปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมได้

อย่างมีคุณภาพ 
3. เพื่อให้บัณฑิตเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับบุคคล

ชุมชนและประเทศได้อย่างเหมาะสม 
4. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะทางสังคม 

 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ หรือ

เทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดปทุมธานี 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  94 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  61 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  33 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  94 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011305 ฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 
 4011306 ฟิสิกส์ 2  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-2) 
 4011602 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1(0-3-2) 
 4021105 เคมี 1  3(3-0-6) 
 4021106 ปฏิบัติการเคมี 1  1(0-3-2) 
 4022102 เคมี 2  3(3-0-6) 
 4022103 ปฏิบัติการเคมี 2  1(0-3-2) 
 4031101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
 4031102 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
 4031103 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 1(0-3-2) 
 4031104 ปฏิบัติการชวีวิทยา 2 1(0-3-2) 
 4033101 นิเวศวิทยา 3(2-2-5) 
 4061101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4061206 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4062301 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 4063105 สถิติเพื่อการวิจัยทางสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
 4063201 มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4063209 การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 3(2-2-5) 
 4063404 กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 4063423 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4064408 แบบจ าลองทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 4064901 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 1(0-2-1) 
 4064903 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 3(0-6-3) 
 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1 3(3-0-6) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง 
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 

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

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
3(2-2-5) 

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

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
3(2-2-5) 

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

สิ่งแวดล้อม 
2(90) 

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

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4011305* ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 4011601* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 4021105* เคมี 1 3(3-0-6) 
 4021106* ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 4031101B ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 4031103C ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 1(0-3-2) 
 4061101A พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/31 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4011306* ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
 4011602* ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 4022102* เคมี 2 3(3-0-6) 
 4022103* ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 4031102B ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 4031104C ปฏิบัติการชวีวิทยา 2 1(0-3-2) 
 4091401A แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/30 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 4033101A นิเวศวิทยา 3(2-2-5) 
 4063201* มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4063404* กฏหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 4063425 การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 1 3(2-2-5) 

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

การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4062301A เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 4063303 หลักการส ารวจและเก็บตัวอยา่งทางสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 
 4063426 การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 2 3(2-2-5) 
 4063414* เทคโนโลยีการควบคุมมลพษิสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4061206 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4063105A สถิติเพื่อการวิจัยทางสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
 4063416* มลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 3(2-2-5) 
 4064404A การดูแลและควบคุมระบบบ าบดัน้ าเสีย 3(2-2-5) 
 4064408* แบบจ าลองทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 4063801A การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
หรือ 

2(90)* 

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

รวมหน่วยกิต 
15 หรือ 14/ 
107 หรือ 62 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

รวมหน่วยกิต 15/22 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 4064802A การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
หรือ 

5(450)* 

 4064804 สหกิจศึกษา 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

450 หรือ 640 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร      ระดับปริญญาตรี  4 ปี
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics 
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
มุ่งหวังให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
2. มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎี เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานด้านโภชนาการ

และการก าหนดอาหารได้ 
3. มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัย และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยไป

พัฒนาคุณภาพชีวิต ท้องถิ่นและสังคมได้ 
4. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ และมีจิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคมโดย

ส่วนรวม 
5. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
 1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
  2.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านอาหารและโภชนาการหรือ
เทียบเท่า และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  140 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาเนื้อหา   97 หน่วยกิต 
 2.1.1  กลุ่มวิชาบังคับ   89 หน่วยกิต 
 2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก     8 หน่วยกิต 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า  104 หน่วยกิต 
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  2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า    97 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า    89 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011504 ฟิสิกส์ในชีวติประจ าวัน  2(1-2-3) 
 4021103 เคมีอินทรีย์  3(2-2-5) 
 4021108 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
 4021109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป             1(0-3-2) 
 4022506 ชีวเคมี  2(2-0-4) 
 4031101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
 4031102 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
 4031103 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1  1(0-3-2) 
 4031104 ปฏิบัติการชวีวิทยา 2  1(0-3-2) 
 4032608 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสขุ  3(2-2-5) 
 4111101 หลักสถิติ   3(3-0-6) 
 4123262 เทคโนโลยสีารสนเทศและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

ทางสาธารณสุข 
3(2-2-5) 

 4141101 หลักสาธารณสุข  3(3-0-6) 
 4141601 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์  3(2-2-5) 
 4141605 ชีวสถิติสาธารณสุข                                                      3(3-0-6) 
 4142103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  3(2-2-5) 
 4142201 สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 4142202 พิษวิทยาและสุขภาพ  2(2-0-4) 
 4143111 สังคมศาสตร์ทางสาธารณสุข  2(2-0-4) 
 4143112 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ                                                                      2(2-0-4) 
 4144403 การจัดการสุขภาพในชุมชน        3(2-2-5) 
 4151301 วิชาชีพนักก าหนดอาหารและจรยิธรรมวิชาชีพ   2(2-0-4) 
 4152302 หลักโภชนาการและการก าหนดอาหาร   2(2-0-4) 
 4153101 สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร 2(2-0-4) 
 4153102 วิทยาศาสตร์การอาหาร  3(3-0-6) 
 4153201 หลักโภชนาการมนุษย์                         3(3-0-6) 
 4153202 โภชนาการส าหรับการพัฒนาตามวัย   2(2-0-4) 
 4153203 โภชนาการชุมชน 1   3(3-0-6) 
 4153204 โภชนาการชุมชน 2  3(3-0-6) 
 4153205 การส่งเสริมสุขภาพทางโภชนาการ  2(2-0-4) 
 4153303 การประเมินภาวะโภชนาการ  3(2-2-5) 
 4153304 โภชนบ าบัดทางการแพทย์ 1   3(2-2-5) 
 4153305 โภชนบ าบัดทางการแพทย์ 2   3(2-2-5) 
 4153306 การสื่อสารและการให้ค าปรึกษาทางโภชนาการ 3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4153901 การสัมมนาทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 1(0-2-1) 
 4153902 การศึกษาวิจัยทางด้านโภชนาการและการก าหนด

อาหาร                            
2(1-2-3) 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3561101 องค์การและการจัดการ   3(3-0-6) 
 4034602 จุลินทรีย์ก่อโรค  3(2-2-5) 
 4143610 การแพทย์ทางเลือก  2(1-2-3) 
 4144401 เภสัชวิทยา   3(2-2-5) 
 4153103 การจัดการระบบการบริการอาหาร   3(2-2-5) 
 4153206 ระบาดวทิยาโภชนาการ  3(3-0-6) 
 4153207    โภชนาการและผู้สูงอายุ  2(2-0-4) 
 4153208 โภชนาการและนักกีฬา  2(2-0-4) 
 4153209 อาหารและโภชนาการที่ทันสมัย  2(2-0-4) 
 4153210 โภชนาการแม่และเด็ก  2(2-0-4) 
 4153307 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ   2(2-0-4) 
 4153308 หัวข้อพิเศษทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2(2-0-4) 
 4154104 อาหารตามวัฒนธรรม                                                             2(2-0-4) 
 4154209 นโยบายโภชนาการ  2(2-0-4) 
 4512214 อาหารฮาลาล  3(2-2-5) 
 4513207 อาหารอาเซียน    3(2-2-5) 
 5073302  การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผสั  2(1-3-3) 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4153801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาโภชนาการ

และการก าหนดอาหาร  
1(45) 

 4154801 สหกิจศึกษาสาขาวชิาโภชนาการและการก าหนด
อาหาร 

6(640) 

 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4153802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชา

โภชนาการ และการก าหนดอาหาร 
2(90) 

 4154802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาโภชนาการ           
และการก าหนดอาหาร 

5(450) 
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4021108* เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
 4021109* ปฏิบัติการเคมีทั่วไป            1(0-3-2) 
 4031101B ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 4031103C ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 1(0-3-2) 
 4141101* หลักสาธารณสุข 3(3-0-6) 
 4151301 วิชาชีพนักก าหนดอาหารและจรยิธรรมวิชาชีพ  2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 19/26 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4021103* เคมีอินทรีย์ 3(2-2-5) 
 4031102B ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 4031104C ปฏิบัติการชวีวิทยา 2 1(0-3-2) 
 4111101* หลักสถิติ  3(3-0-6) 
 4142201 สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 4153205 การส่งเสริมสุขภาพทางโภชนาการ 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 4022506* ชีวเคมี 2(2-0-4) 
 4032608 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสขุ 3(2-2-5) 
 4141601 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 4142103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5) 
 4143112 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ                                                                     2(2-0-4) 
 4152302 หลักโภชนาการและการก าหนดอาหาร  2(2-0-4) 

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

การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4011504* ฟิสิกส์ในชีวติประจ าวัน 2(1-2-3) 
 4123262 เทคโนโลยสีารสนเทศและการประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ทางสาธารณสุข 
3(2-2-5) 

 4141605 ชีวสถติิสาธารณสุข                                                     3(3-0-6) 
 4142202 พิษวิทยาและสุขภาพ 2(2-0-4) 
 4143111 สังคมศาสตร์ทางสาธารณสุข 2(2-0-4) 
 4153201 หลักโภชนาการมนุษย์                        3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4153101* สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร 2(2-0-4) 
 4153202 โภชนาการส าหรับการพัฒนาตามวัย  2(2-0-4) 
 4153203 โภชนาการชุมชน 1  3(3-0-6) 
 4153303 การประเมินภาวะโภชนาการ 3(2-2-5) 
 4153304 โภชนบ าบัดทางการแพทย์ 1   3(2-2-5) 
เอกเลือก 4153103 การจัดการระบบการบริการอาหาร   3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 22/28 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 1000002 วิชาเลือกเสรี 2(2-0-4) 
เอกบังคับ 4153102 วิทยาศาสตร์การอาหาร 3(3-0-6) 
 4153204 โภชนาการชุมชน 2 3(3-0-6) 
 4153305 โภชนบ าบัดทางการแพทย์  2  3(2-2-5) 
 4153306 การสื่อสารและการให้ค าปรึกษาทางโภชนาการ 3(2-2-5) 
 4153901 การสัมมนาทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 1(0-2-1) 
เอกเลือก 4153206 ระบาดวิทยาโภชนาการ 3(3-0-6) 
 4153207 โภชนาการและผู้สูงอายุ  2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 20/23 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 4144403 การจัดการสุขภาพในชุมชน         3(2-2-5) 
 4153902 การศึกษาวิจัยทางด้านโภชนาการและการก าหนด

อาหาร                            
2(1-2-3) 

ปฏิบัต ิ 4153801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาโภชนาการและ
การก าหนดอาหาร 

1(45)* 

  หรือ  
 4153802* การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชา

โภชนาการและการก าหนดอาหาร 
2(90)** 

เลือกเสรี 1000002* วิชาเลือกเสรี 2(1-2-3) 
 1000002a วิชาเลือกเสรี 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 
10 หรือ 11/ 
58 หรือ 103 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 4154801 สหกิจศึกษาสาขาวชิาโภชนาการและการก าหนด
อาหาร 

6(640)* 

  หรือ  
 4154802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาโภชนา การ

และการก าหนดอาหาร 
5(450)** 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5/ 

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

จุดประสงค์เฉพาะ 
บัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสาธารณสุข  
2. มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม 

การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ 
3. มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้า วิจัยและสามารถน าความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยไป

พัฒนาคุณภาพชีวิต ท้องถิ่นและสังคมได้ 
4. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม 

 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ หากเป็น

นักศึกษาต่างชาติต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาไทยและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขหรือเทียบเท่า และ  

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัด

ปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  135 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  92 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  83 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  9 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  92 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011504 ฟิสิกส์ในชีวติประจ าวัน  2(1-2-3) 
 4021103 เคมีอินทรีย์  3(2-2-5) 
 4021108 เคมีทั่วไป   3(3-0-6) 
 4021109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   1(0-3-2) 
 4022506 ชีวเคมี  2(2-0-4) 
 4031101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
 4031102 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
 4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1(0-3-2) 
 4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  1(0-3-2) 
 4032608 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข  3(2-2-5) 
 4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 4123262 เทคโนโลยสีารสนเทศและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

ทางสาธารณสุข 
3(2-2-5) 

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

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4021108* เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
 4021109* ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
 4031101B ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 4031103C ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 1(0-3-2) 
 4141101* หลักสาธารณสุข 3(3-0-6) 
 4142105 การส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/27 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4011504* ฟิสิกส์ในชีวติประจ าวัน 2(1-2-3) 
 4021103* เคมีอินทรีย์ 3(2-2-5) 
 4031102B ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 4031104B ปฏิบัติการชวีวิทยา 2 1(0-3-2) 
 4112201* ความน่าจะเปน็และสถิติเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
 4142201 สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/29 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 4022506* ชีวเคมี 2(2-0-4) 
 4032608 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสขุ 3(2-2-5) 
 4141601 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 4142103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 17/22 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4123262 เทคโนโลยสีารสนเทศและการประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ทางสาธารณสุข 
3(2-2-5) 

 4142104 หลักการปฐมพยาบาล 3(2-2-5) 
 4142202 มลพิษกับสุขภาพ 2(2-0-4) 
 4142501* โภชนศาสตร์สาธารณสุข 3(2-2-5) 
 4142602 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ 2(2-0-4) 
 4142603 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 22/29 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4142106 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ 2(2-0-4) 
 4143109 พิษวิทยาทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 
 4143110 การสื่อสารและการประชาสัมพนัธ์ทางสาธารณสุข 2(2-0-4) 
 4143302 อนามัยชุมชน 3(3-0-6) 
 4143604 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 
เอกเลือก 4143108 ระบบสุขภาพนานาชาติ 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

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

รวมหน่วยกิต 19/23 
 

 



 
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557    

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทุมธานี 
 

~ 342 ~ 
  

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 4143801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร ์
หรือ 

1(45)* 

 4143802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
สาธารณสุขศาสตร ์

2(90)** 

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

รวมหน่วยกิต 
9 หรือ 10/ 

56 หรือ 101 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ
 

4144801 สหกิจศึกษาสาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ 
หรือ 

6(640)* 

 4144802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร ์ 5(540)** 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5/ 

640 หรือ 540 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ระดับปริญญาตรี  4 ปี 
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2556) 
Bachelor of Public Health Program in Hospital Management 
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
มุ่งหวังให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.  มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการจัดการสถานพยาบาลมี

ความสามารถ ในการปฏิบัติงานการให้บริการและบริหารจัดการ 
3.  มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์โดยประยุกต์ใช้ความรู้เหตุผลและวิจารณญาณ อย่าง

เหมาะสมในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
4.  มีความสามารถในการท างานกับผู้อ่ืนได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองทั้งด้าน

ความรู ้ทักษะ วิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับการจัดการสถานพยาบาลตลอดจน

สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นได้ 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์   หากเป็น

นักศึกษาต่างชาติต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาไทยและให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขหรือเทียบเท่า และให้อยู่

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3.  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  138 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาเนื้อหา  95 หน่วยกิต 

 2.1.1  กลุ่มวิชาบังคับ  86 หน่วยกิต 

 2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก  9 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  95 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
4011504 ฟิสิกส์ในชีวติประจ าวัน 2(1-2-3) 
4021108 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
4021109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
4031108 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
4031109 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-2) 
4032608 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข 3(2-2-5) 
4141101 หลักสาธารณสุข 3(3-0-6) 
4141601 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
4141605 ชีวสถิติสาธารณสุข 3(3-0-6) 
4142103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5) 
4142104 หลักการปฐมพยาบาล 3(2-2-5) 
4142105 การส่งเสริมสุขภาพ  3(3-0-6) 
4142501 โภชนศาสตร์สาธารณสุข  3(2-2-5) 
4143112 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 2(2-0-4) 
4143301 ระบาดวทิยาและการควบคุมโรค 3(3-0-6) 
4144606 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3(3-0-6) 
4162101 ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล 2(2-0-4) 
4162301 กฎหมายการจัดการสถานพยาบาล 2(2-0-4) 
4162401 การจัดการสถานพยาบาล 1 3(3-0-6) 
4162402 การจัดการสถานพยาบาล 2 3(3-0-6) 
4162403 การจัดการการบริบาลสุขภาพ 3(3-0-6) 
4163102 จริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล 2(2-0-4) 
4163201 อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6) 
4163302 การจัดการและการพัฒนาระบบคุณภาพใน

สถานพยาบาล 
3(3-0-6) 

4163303 การจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
4163304 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
4163305 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
4163404 การจัดการการเงินส าหรับสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
4163405 ระบบเวชระเบียนเพื่อการจัดการสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
4163406 การบริหารการจัดซื้อและพัสดุส าหรับสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
4164104 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ใน

สถานพยาบาล       
2(1-2-3) 

4164901 การวิจัยด้านการจัดการสถานพยาบาล 2(0-4-2) 
4164902 การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล 1(0-2-1) 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
4143604 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 
4163306 การจัดการอาชีวเวชศาสตร์ในสถานพยาบาล 2(2-0-4) 
4163407 หลักการตลาดสถานพยาบาล 2(2-0-4) 
4162202 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร

ในสถานพยาบาล 
2(2-0-4) 

4163103 การให้รหัสโรค ICD-10 และการวินิจฉัยโรคร่วม  2(2-0-4) 
4163105 การประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล 2(1-2-3) 
4164307 การน าระบบคุณภาพสู่การปฏิบัติในสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
4164308 การพัฒนาภาวะผู้น าในระบบสุขภาพ 3(3-0-6) 
4164106 การจัดการโครงการสุขภาพ                       3(3-0-6) 
4164408 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองใน

สถานพยาบาล 
3(3-0-6) 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4163801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการ

สถานพยาบาล 
1(45) 

 
 4164801 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการสถานพยาบาล 6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4163802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจัดการ

สถานพยาบาล  2(90) 
 4164802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล  5(540) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4021108* เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
 4021109* ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
 4031108A ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 4031109 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 
 4141101* หลักสาธารณสุข 3(3-0-6) 
 4142103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/28 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เลือกเสรี 4143604 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 4011504* ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
 4032608 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข 3(2-2-5) 
 4141605 ชีวสถิติสาธารณสุข 3(3-0-6) 
 4162401 การจัดการสถานพยาบาล 1  3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/25 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 4141601 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  3(3-0-6) 
 4142501* โภชนศาสตร์สาธารณสุข       3(2-2-5) 
 4162101 ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารใน

สถานพยาบาล 
2(2-0-4) 

 4162402 การจัดการสถานพยาบาล 2 3(3-0-6) 
 4162403 การจัดการการบริบาลสุขภาพ 3(3-0-6) 

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

การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4142104 หลักการปฐมพยาบาล 3(2-2-5) 
 4142105 การส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 4144606 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข          3(3-0-6) 
 4162301 กฎหมายการจัดการสถานพยาบาล 2(2-0-4) 
 4163201 อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/24 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เลือกเสรี 4164408 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองใน

สถานพยาบาล 
3(3-0-6) 

เอกบังคับ 4143112 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 2(2-0-4) 
 4163102 จริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล 2(2-0-4) 
 4163302 การจัดการและการพัฒนาระบบคุณภาพใน

สถานพยาบาล 
3(3-0-6) 

 4163404 การจัดการการเงินส าหรับสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
 4163405 ระบบเวชระเบียนเพื่อการจัดการสถานพยาบาล 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22/25 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 4143301 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค 3(3-0-6) 
 4163303 การจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
 4163304 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
 4163305 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
 4163406 

 
การบริหารการจัดซื้อและพัสดสุ าหรับ
สถานพยาบาล 

3(3-0-6) 

เอกเลือก 4163103 การให้รหัสโรค ICD – 10 และการวินิจฉัยโรคร่วม 2(2-0-4) 
 4163306 การจัดการอาชีวเวชศาสตร์ในสถานพยาบาล 2(2-0-4) 
 4163407 หลักการตลาดสถานพยาบาล 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 22/22 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 4164104 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
ในสถานพยาบาล       

2(1-2-3) 

 4164901 การวิจัยด้านการจัดการสถานพยาบาล 2(0-4-2) 
 4164902 การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล 1(0-2-1) 
เอกเลือก 4164307 การน าระบบคุณภาพสู่การปฏบิตัิใน

สถานพยาบาล 
3(3-0-6) 

ปฏิบัต ิ 4163801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการ
สถานพยาบาล 
หรือ 

1(45)* 

 4163802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจัดการ
สถานพยาบาล 

2(90)** 

รวมหน่วยกิต 
9 หรือ 10/ 

57 หรือ 102 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 4164801 

 
สหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการสถานพยาบาล 
หรือ 

6(640)* 

 4164802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถาน 
พยาบาล 

5(540)** 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5/ 

640 หรือ 540 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
Bachelor of Science Program in Agriculture 
                                                                                       

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตรอย่างครบวงจร 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนตัว  รวมทั้งปฏิบัติงานใน

หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถน าความรู้และทักษะไปศึกษาและวิจัยในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้  
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ 
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2551   
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา
และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  91 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  46 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  45 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2553308 การบริหารโครงการ                                             3(3-0-6) 
 3563120 การเป็นผู้ประกอบการและตลาดสินค้าเกษตร                                                         3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3592202 เศรษฐศาสตร์การเกษตร  3(3-0-6) 
 4021101 เคมีทั่วไป 1 3(2-2-5) 
 4021107 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน  3(2-2-5) 
 4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน  3(2-2-5) 
 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน  3(2-2-5) 
 4032401 พันธุศาสตร์  3(2-2-5) 
 4032601 จุลชีววิทยา  3(2-2-5) 
 4111101 หลักสถิติ  3(3-0-6) 
 5001102 หลักพืชศาสตร ์      3(2-2-5) 
 5004902 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร   3(0-6-3) 
 5004904 สัมมนาทางการเกษตร  1(0-2-1) 
 5004910 ระบบเกษตรยั่งยนื                                                 3(3-0-6) 
 5004911 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางการเกษตร   3(2-2-5) 
 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว ์ 3(2-2-5) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือกเฉาะแขนง  ให้เลือกเรียนรายวิชาในแขนงวิชาใดวชิาหนึง่ 

เพียงแขนงวิชาเดียว                                            ไม่น้อยกว่า     45   หน่วยกิต 
 ก. แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช บังคับเรียน 33 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4032201 พฤกษศาสตร์  3(2-2-5) 
 5003103 เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว  3(2-2-5) 
 5011101 ปฐพีวิทยา  3(2-2-5) 
 5021501 พืชไร่เศรษฐกิจ  3(2-2-5) 
 5032201 หลักการผลิตผัก  3(2-2-5) 
 5032301 ไม้ดอกไม้ประดบั  3(2-2-5) 
 5033401 หลักการไม้ผล  3(2-2-5) 
 5033501 หลักการขยายพันธุ์พชื  3(2-2-5) 
 5034502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร  3(2-2-5) 
 5082101 ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 3(2-2-5) 
 5133101 หลักการส่งเสริมการเกษตร  3(3-0-6) 
 เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5002106 เกษตรธรรมชาติ    3(2-2-5) 
 5002108 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

เพื่อการเกษตร                                                                         
3(2-2-5) 

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

แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
 GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4021101* เคมีทั่วไป 1 3(2-2-5) 
 4031107A ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/26 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 

 
GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม

อาเซียน และประชาคมโลก  
6(3-6-9) 

เอกบังคับ 4021107* เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
เอกเลือก 4032201B พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/26 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4022501A ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 4032401C พันธุศาสตร์ 3(2-2-5) 
 4111101* หลักสถิติ 3(3-0-6) 
 5001102* หลักพืชศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 5041101* หลักการเลี้ยงสัตว ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2 

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

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

เอกบังคับ 2553308* การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 3563120* การเป็นผู้ประกอบการและตลาดสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 
 5033401* หลักการไม้ผล 3(2-2-5) 
 5034502A การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร 3(2-2-5) 
 5082101* ศัตรูพืชและการป้องกนัก าจัด 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5004104A เมล็ดพันธุ์และเทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ ์ 3(2-2-5) 
เลือกเสรี 5013203 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารพืช 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2 

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

รวมหน่วยกิต 19/112 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1 

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

รวมหน่วยกิต 12/648 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2 

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

รวมหน่วยกิต 9/13 
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แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
 GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4021101* เคมีทั่วไป 1 3(2-2-5) 
 4031107A ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/26 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 

 
GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม

อาเซียน และประชาคมโลก  
6(3-6-9) 

เอกบังคับ 4021107* เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
 5001102* หลักพืชศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 5041101* หลักการเลี้ยงสัตว ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/30 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4022501A ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 4032401C พันธุศาสตร์ 3(2-2-5) 
 4111101* หลักสถิติ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 4031301B สัตววิทยา 3(2-2-5) 
 5042402 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุง่หญ้า 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2 

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

รวมหน่วยกิต 18/23 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 2553308* การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 3563120* การเป็นผู้ประกอบการและตลาดสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 
 5004911 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางการเกษตร 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5041102A การผลิตสัตวป์ีก 3(2-2-5) 
 5042201A การผลิตสุกร 3(2-2-5) 
 5042304 การผลิตโคเนื้อและกระบือ 3(2-2-5) 
 5044501* การปรับปรุงพนัธุ์สัตว ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 5044405A น้ านมและผลิตภัณฑน์ม 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 5004910 ระบบเกษตรยั่งยนื 3(3-0-6) 
เอกเลือก 5042509 เทคโนโลยชีีวภาพทางการสืบพนัธุ์ 3(2-2-5) 
 5044402A การตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ 3(2-2-5) 
 5044404A เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 5003801* การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเกษตรศาสตร์ 2(90) 

รวมหน่วยกิต 17/109 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1 

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

รวมหน่วยกิต 11/645 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2 

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

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

 

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

การอาหารอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และสามารถน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้  

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

 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ และ/หรือ

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  98 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  86 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก                                  12 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  8 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  98 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011301 ฟิสิกส์ทั่วไป 1                                                                        3(2-2-5) 
 4021101 เคมีทั่วไป 1 3(2-2-5) 
 4021107 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
 4022416 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ 3(2-2-5) 
 4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 4022650 หลักเคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
 4031101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
 4032601 จุลชีววิทยาทั่วไป  3(2-2-5) 
 4091401      แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
 4092401      แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2  3(3-0-6) 
 4111101 หลักสถิติ  3(3-0-6) 
 5071401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น                                   2(2-0-4) 
 5072202 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

การอาหาร 
2(2-0-4) 

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

อุตสาหกรรมอาหาร                    
3(2-3-5) 

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

อุตสาหกรรมอาหาร 
3(2-3-5) 

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

และเทคโนโลยีการอาหาร 1 
2(90) 

 5074802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร                                 

3(320) 

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

เทคโนโลยีการอาหาร 
2(90) 

 5074804 สหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

6(640) 

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

ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
 GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4021101* เคมีทั่วไป 1 3(2-2-5) 
 4031101B ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
เลือกเสรี 4031103C ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 19/28 
ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4011301A ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(2-2-5) 
 4021107* เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
 4032601D จุลชีววิทยาทั่วไป 3(2-2-5) 
 4091401A แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
 5071401B วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 20/26 
ชั้นปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

 GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4022416 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต ์ 3(2-2-5) 
 4022650 หลักเคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
 4092401* แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/29 
ชั้นปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  2 

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

รวมหน่วยกิต 19/26 
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ชั้นปีที่  3  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 2(2-0-4) 
เอกบังคับ 5072202* ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร 
2(2-0-4) 

 5073306A การวางแผนการทดลองและสถติิที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหาร 

3(2-3-5) 

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

รวมหน่วยกิต 19/27 
ชั้นปีที่  3  ภาคการศึกษาที่  2 

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

รวมหน่วยกิต 20/28 
ชั้นปีที่  4  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 5072801A การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 
หรือ 

2(90)* 

 5072803* การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

2(90)** 

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

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

ปฏิบัต ิ 5074802* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

3(320)* 

 5074902B ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 
หรือ 

3(0-9-3)* 

 5074804 สหกิจศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

6(640)** 

รวมหน่วยกิต 6/329 หรือ 640 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 





 
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557    

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

~ 365 ~ 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส ์    ระดับปริญญาตรี   
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
Bachelor of Technology Program in Ceramic Technology  
                                                                                         

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงด้ำนเทคโนโลยีเซรำมิกส์ไปประกอบอำชีพได้อย่ำงมั่นคง 

และด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคม

และชุมชน 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีควำมคิดริเริ่มในเชิงสร้ำงสรรค์ สำมำรถน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ใน  

กำรประกอบอำชีพได้ 
4. ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำร ทฤษฎีวิชำชีพและทักษะปฏิบตัิ สำมำรถปรับตัวให้ทันกับ

กำรเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพและเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
5. ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยและมีศักยภำพในกำรศึกษำขั้นสูงต่อไป 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. ตำมเกณฑ์มำตรฐำนคือ เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ และให้

เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร   
2. ให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธำนี ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ และปริญญำตรี พ.ศ. 2551  
3. ให้เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสำขำวิชำไม่น้อยกว่ำ 136 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชำ

และแต่ละกลุ่มวิชำ ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชำเนื้อหำ  93 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชำบังคับ  57 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชำเลือก                                  36 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรำยละเอียดในภำคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
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 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4021102 เคมีพื้นฐำน  3(2-2-5) 
 4091613 คณิตศำสตร์ส ำหรับนักออกแบบ  3(3-0-6) 
 5511201 กำรเขียนแบบเทคนิค  3(2-2-5) 
 5521101 เซรำมิกส์เบื้องต้น  3(2-2-5) 
 5521201 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เซรำมิกส์ 1  3(2-2-5) 
 5521301 กำรขึ้นรูปด้วยมือ  3(2-2-5) 
 5521401 เครื่องมือและอุปกรณ์เซรำมิกส์  3(2-2-5) 
 5521402 เตำและกำรเผำเซรำมิกส์ 1  3(2-2-5) 
 5521501 วัตถุดิบเซรำมิกส ์  3(3-0-6) 
 5521502 กำรทดสอบและวิเครำะห์ทำงเซรำมิกส์  3(2-2-5) 
 5522301 กำรขึ้นรูปด้วยแปน้หมุน 1  3(2-2-5) 
 5522302 กำรท ำพิมพ์และกำรหล่อ 1  3(2-2-5) 
 5522304 กำรขึ้นรูปด้วยใบมีด 1  3(2-2-5) 
 5522307 กำรตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรำมิกส ์  3(2-2-5) 
 5522501 เคลือบ 1  3(2-2-5) 
 5524504 ผลิตภัณฑ์เซรำมิกส์และเทคโนโลยี  3(2-2-5) 
 5524505 เนื้อเซรำมิกส์ 1  3(2-2-5) 
 5524903 โครงกำรพิเศษเทคโนโลยีเซรำมิกส์  3(0-6-3) 
 5524904 สัมมนำเทคโนโลยีเซรำมิกส์  3(2-2-5) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5503102 ภำษำอังกฤษในงำนอุตสำหกรรม  3(3-0-6) 
 5511212 เลขนศิลป์เบื้องตน้  3(2-2-5) 
 5511213 ทฤษฎีกำรออกแบบ  3(2-2-5) 
 5513306 เศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม  3(3-0-6) 
 5514309 กำรควบคุมคุณภำพ  3(3-0-6) 
 5521503 วัสดุศำสตร์เบื้องตน้  3(3-0-6) 
 5522101 เคมีเชิงฟิสิกส์ส ำหรับวสัดุศำสตร ์  3(3-0-6) 
 5522102 ประวัติและวิวัฒนำกำรทำงเซรำมิกส์  3(3-0-6) 
 5522201 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เซรำมิกส์ 2  3(2-2-5) 
 5522305 กำรตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ยสีใต้เคลือบและบนเคลือบ 3(2-2-5) 
 5522308 กำรประดิษฐ์เซรำมิกส ์  3(2-2-5) 
 5522502 วัสดุทนไฟและสิ่งขัดถ ู  3(2-2-5) 
 5522503 ซีเมนต์และปลำสเตอร์  3(2-2-5) 
 5522504 แก้วและโลหะเคลือบ  3(2-2-5) 
 5522508 สีส ำเร็จรูปเซรำมิกส ์  3(2-2-5) 
 5522601 ประติมำกรรมเซรำมิกส์  3(2-2-5) 
 5522602 เซรำมิกส์พื้นบำ้น  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5522603 เซรำมิกส์ในงำนก่อสร้ำง  3(2-2-5) 
 5523101 แผนภำพสมดุลทำงเซรำมิกส ์  3(3-0-6) 
 5523201 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เซรำมิกส์ 3  3(2-2-5) 
 5523205 กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์เซรำมิกส์  3(2-2-5) 
 5523206 กำรออกแบบโฆษณำ  3(2-2-5) 
 5523207 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เซรำมิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 5523302 กำรขึ้นรูปด้วยแปน้หมุน 2  3(2-2-5) 
 5523304 กำรขึ้นรูปด้วยใบมีด 2  3(2-2-5) 
 5523401 เตำและกำรเผำเซรำมิกส์ 2  3(2-2-5) 
 5523701 กำรจัดกำรและกำรบริหำรโรงงำนเซรำมิกส์  3(2-2-5) 
 5523702 กำรตลำดและบริหำรธุรกิจทำงเทคโนโลยีเซรำมิกส์ 3(3-0-6) 
 5524301 กำรท ำพิมพ์และกำรหล่อ 2  3(2-2-5) 
 5524501 เคลือบ 2  3(2-2-5) 
 5524506 เนื้อเซรำมิกส์ 2  3(2-2-5) 
 5524509 เซรำมิกส์ขั้นสูง  3(2-2-5) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดกลุ่มวชิำหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5523803 กำรเตรียมฝึกสหกิจศึกษำ  1(45) 
 5524805 สหกิจศึกษำ  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5524803 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเทคโนโลยีเซรำมิกส์ 2(90) 
 5524804 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเทคโนโลยีเซรำมิกส์ 5(450) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรำยวิชำใดๆ ในหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธำนี โดยไม่ซ้ ำกับรำยวิชำที่เคยเรียนมำแล้ว และต้องไม่เป็นรำยวิชำที่ก ำหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์กำรส ำเร็จหลักสูตรของสำขำวิชำนี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
              

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กำรศึกษำทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4021102* เคมีพื้นฐำน 3(2-2-5) 
 4091613 คณิตศำสตร์ส ำหรับนักออกแบบ 3(3-0-6) 
 5511201A กำรเขียนแบบเทคนิค 3(2-2-5) 
 5521101B เซรำมิกส์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 5521501A วัตถุดิบเซรำมิกส ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป GE101 ภำษำ กำรสื่อสำร และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชำพืน้ฐำนเสริม 4000009 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ - 
เอกบังคับ 5521201* กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เซรำมิกส์ 1 3(2-2-5) 
 5521301* กำรขึ้นรูปด้วยมือ 3(2-2-5) 
 5521401* เครื่องมือและอุปกรณ์เซรำมิกส์ 3(2-2-5) 
 5521502* กำรทดสอบและวิเครำะห์ทำงเซรำมิกส์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5511213A ทฤษฎีกำรออกแบบ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/29 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป 
 

GE104 ควำมเป็นสำกลเพื่อกำรด ำเนนิชวีิตในประชำคม
อำเซียน และประชำคมโลก  

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 5521402* เตำและกำรเผำเซรำมิกส ์1 3(2-2-5) 
 5522301* กำรขึ้นรูปด้วยแปน้หมุน 1 3(2-2-5) 
 5522302* กำรท ำพิมพ์และกำรหล่อ 1 3(2-2-5) 
 5522501* เคลือบ 1 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5522102* ประวัติและวิวัฒนำกำรทำงเซรำมิกส์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กำรศึกษำทั่วไป GE103 นวัตกรรมและกำรคิดทำงวิทยำศำสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 5522304* กำรขึ้นรูปด้วยใบมีด 1 3(2-2-5) 
 5522307* กำรตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรำมิกส ์ 3(2-2-5) 
 5524505A เนื้อเซรำมิกส์ 1 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5522603* เซรำมิกส์ในงำนก่อสร้ำง 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/25 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป GE105 สุขภำพเพื่อคุณภำพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 5524504* ผลิตภัณฑ์เซรำมิกส์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5522201* กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เซรำมิกส์ 2 3(2-2-5) 
 5523302* กำรขึ้นรูปด้วยแปน้หมุน 2 3(2-2-5) 
 5524501* เคลือบ 2 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/25 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 5522602A เซรำมิกส์พื้นบำ้น 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5522601A ประติมำกรรมเซรำมิกส์ 3(2-2-5) 
 5523201* กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เซรำมิกส์ 3 3(2-2-5) 
 5523401* เตำและกำรเผำเซรำมิกส ์2 3(2-2-5) 
 5523701 กำรจัดกำรและกำรบริหำรโรงงำนเซรำมิกส์ 3(2-2-5) 
 5524301* กำรท ำพิมพ์และกำรหล่อ 2 3(2-2-5) 
 5524506A เนื้อเซรำมิกส์ 2 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ
 

5523803 กำรเตรียมฝึกสหกิจศึกษำ 
หรือ 

1(45)* 

 5524803* กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพเทคโนโลยี 
เซรำมิกส์ 

2(90)** 

เลือกเสรี 5522305A กำรตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ยสีใต้เคลือบและบนเคลือบ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 5524903B โครงกำรพิเศษเทคโนโลยีเซรำมิกส์ 3(0-6-3) 
 5524904 สัมมนำเทคโนโลยีเซรำมิกส์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5523205A กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์เซรำมิกส์ 3(2-2-5) 

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

ปฏิบัต ิ
 

5524805 สหกิจศึกษำ 
หรือ 

6(640)* 

 5524804* กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเทคโนโลยีเซรำมิกส์ 5(450)** 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5/ 

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

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคม

และชุมชน 
2. ผลิตบัณฑิตให้มีควำมคิดริเริ่มในเชิงสร้ำงสรรค์ สำมำรถน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำร

ประกอบอำชีพได้ 
3. ผลิตบัณฑิตที่มีพื้นควำมรู้ทำงเทคโนโลยีวิศวกรรม ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ตลำดแรงงำน ภำคอุตสำหกรรม ภำครัฐและภำคเอกชน 
4. ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำร ทฤษฎีวิชำชีพและทักษะปฏิบตัิ สำมำรถปรับตัวให้ทันกับ

กำรเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพและเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
5. ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยและมีศักยภำพในกำรศึกษำขั้นสูงต่อไป 

 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. ตำมเกณฑ์มำตรฐำนคือ เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย สำยวิทยำศำสตร์ – 

คณิตศำสตร์ หรือเทียบเท่ำ และให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  
2. ให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธำนี ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ และปริญญำตรี พ.ศ. 2551  
3. ให้เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสำขำวิชำไม่น้อยกว่ำ 133 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชำ

และแต่ละกลุ่มวิชำ ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีวิศวกรรม  23 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต 

 3.1 กลุ่มวิชำเนื้อหำ  67 หน่วยกิต 

 3.1.1 กลุ่มวิชำบังคับ  38 หน่วยกิต 

 3.1.2 กลุ่มวิชำเลือก  29 หน่วยกิต 

 3.2 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ  7 หน่วยกิต 

 4. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรำยละเอียดในภำคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีวิศวกรรม  23 หน่วยกิต 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011606 ฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 4011607 ปฏิบัติฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม  1(0-3-2) 
 4021705 เคมีเทคโนโลยีวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 4021706 ปฏิบัติเคมีเทคโนโลยีวิศวกรรม  1(0-3-2) 
 5701101 คณิตศำสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 5701102 เขียนแบบเทคโนโลยีวิศวกรรม  3(2-2-5) 
 5701103 คอมพิวเตอร์ในงำนเทคโนโลยีวศิวกรรม  3(2-2-5) 
 5701104 ปฏิบัติงำนเทคโนโลยีวิศวกรรม  2(0-4-2) 
 5701105 พื้นฐำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ  3(3-0-6) 
 5701106 ปฏิบัติพืน้ฐำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ  1(0-3-2) 
 3. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต 
 3.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  67 หน่วยกิต 
 3.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 

 
ก. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม 
บังคับเรียน 38 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5701107 วัสดุในงำนอุตสำหกรรม  3(3-0-6) 
 5701108 ปฏิบัติวัสดุในงำนอุตสำหกรรม  1(0-3-2) 
 5701110 เศรษฐศำสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
 5711201 กำรจัดองค์กำรและกำรจัดกำร

อุตสำหกรรม 
 3(3-0-6) 

 5711202 กรรมวิธีกำรผลิตในอุตสำหกรรม  3(3-0-6) 
 5712201 สถิติวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 5712401 กำรบัญชีส ำหรับกิจกำรอุตสำหกรรม  3(3-0-6) 
 5712402 ปฏิบัติกำรบญัชีส ำหรับกิจกำร

อุตสำหกรรม 
 1(0-3-2) 

 5712501 กำรจัดกำรกำรผลิต  3(3-0-6) 
 5712502 กำรออกแบบและวำงผังโรงงำน  3(3-0-6) 
 5712503 ปฏิบัติกำรออกแบบและวำงผังโรงงำน  1(0-3-2) 
 5713503 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร  3(3-0-6) 
 5713505 ปฏิบัติกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้อง

โครงกำร 
 1(0-3-2) 

 5713601 กำรวิจัยเพื่อกำรจัดกำรอุตสำหกรรม  3(3-0-6) 
 5713606 ปฏิบัติกำรวิจัยเพื่อกำรจัดกำร

อุตสำหกรรม 
 1(0-3-2) 

 5714201 โครงงำนเทคโนโลยีวิศวกรรมกำรจัดกำร
อุตสำหกรรม 

3(0-6-3) 
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 ข. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล บังคับเรียน 38 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5701112 วิศวกรรมกำรบ ำรุงรักษำ  3(3-0-6) 
 5701113 ปฎิบัติวิศวกรรมกำรบ ำรุงรักษำ  1(0-3-2) 
 5721101 คณิตศำสตร์วิศวกรรมเครื่องกล  3(3-0-6) 
 5722105 เทอร์โมไดนำมิกส์ 1  3(3-0-6) 
 5722106 กลศำสตร์ของไหล  3(3-0-6) 
 5722107 ยำนยนต์พื้นฐำน  3(3-0-6) 
 5722108 ปฏิบัติยำนยนต์พื้นฐำน  1(0-3-2) 
 5722109 กลศำสตร์ของแข็ง 1  3(3-0-6) 
 5723103 กำรทดลองวิศวกรรมเครื่องกล 1  1(0-3-2) 
 5723104 กำรท ำควำมเย็นและปรับอำกำศ  3(3-0-6) 
 5723105 ปฏิบัติท ำควำมเย็นและปรับอำกำศ  1(0-3-2) 
 5723107 กำรถ่ำยเทควำมร้อน  3(3-0-6) 
 5724107 ต้นก ำลังโรงจักร  3(3-0-6) 
 5724201 โครงงำนเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล    3(0-6-3) 
 5732201 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์  3(3-0-6) 
 5732202 ปฏิบัติไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์  1(0-3-2) 
 ค. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต บังคับเรียน 38 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5701107 วัสดุในงำนอุตสำหกรรม  3(3-0-6) 
 5701108 ปฏิบัติวัสดุในงำนอุตสำหกรรม  1(0-3-2) 
 5732101 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 1  3(3-0-6) 
 5732102 ปฏิบัติเทคโนโลยีเครื่องมือกล 1  1(0-3-2) 
 5732103 เทคโนโลยีกำรเชื่อม  3(3-0-6) 
 5732104 ปฏิบัติเทคโนโลยีกำรเชื่อม  1(0-3-2) 
 5732201 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์  3(3-0-6) 
 5732202 ปฏิบัติไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์  1(0-3-2) 
 5732203 กำรวัดและเครื่องมือวัด  3(3-0-6) 
 5732204 ปฏิบัติกำรวัดและเครื่องมือวัด  1(0-3-2) 
 5733101 เทคโนโลยีซีเอ็นซ ี  3(3-0-6) 
 5733102 ปฏิบัติเทคโนโลยีซีเอ็นซ ี  1(0-3-2) 
 5733103 เทคโนโลยีแคดแคม  3(3-0-6) 
 5733104 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีแคดแคม  1(0-3-2) 
 5734101 ระบบอัตโนมัต ิ  3(3-0-6) 
 5734102 ปฏิบัติระบบอัตโนมัต ิ  1(0-3-2) 
 5734103 กำรควบคุมคุณภำพ  3(3-0-6) 
 5734201 โครงงำนเทคโนโลยีวิศวกรรมกำรผลิต  3(0-6-3) 
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 ง. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า บังคับเรียน 38 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5741101 เครื่องมือวัดและกำรวัดทำงไฟฟำ้  3(3-0-6) 
 5741102 ปฏิบัติเครื่องมือวัดและกำรวัดทำงไฟฟำ้ 1(0-3-2) 
 5742105 คณิตศำสตร์วิศวกรรมไฟฟ้ำ  3(3-0-6) 
 5742106 กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำ 1  3(3-0-6) 
 5742107 ทดลองกำรวิเครำะห์วงจรไฟฟำ้ 1  1(0-3-2) 
 5742108 กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำ 2  3(3-0-6) 
 5742109 ทดลองกำรวิเครำะห์วงจรไฟฟำ้ 2  1(0-3-2) 
 5742201 กำรติดตั้งไฟฟำ้  3(3-0-6) 
 5742202 ปฏิบัติติดตัง้ไฟฟำ้  1(0-3-2) 
 5742301 หม้อแปลงไฟฟ้ำ  3(3-0-6) 
 5742302 ปฏิบัติหม้อแปลงไฟฟ้ำ  1(0-3-2) 
 5742303 เครื่องจักรกลไฟฟ้ำ  3(3-0-6) 
 5742304 ทดลองเคร่ืองจักรกลไฟฟ้ำ  1(0-3-2) 
 5743110 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
 5743111 ทดลองวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์    1(0-3-2) 
 5743203 กำรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ำ  3(3-0-6) 
 5743204 ปฏิบัติควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ำ  1(0-3-2) 
 5744201 โครงงำนเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ  3(0-6-3) 
 3.1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเพียงกลุ่มวิชำเดียวตำมกลุ่มวิชำบังคับ   
 ก. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5701111 วิศวกรรมควำมปลอดภัยและสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
 5701112 วิศวกรรมกำรบ ำรุงรักษำ  3(3-0-6) 
 5701109 กำรวิจัยด ำเนนิงำน  3(3-0-6) 
 5712601 วิศวกรรมปัจจัยมนุษย ์  3(2-2-5) 
 5712602 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องตน้  3(3-0-6) 
 5712603 ปฏิบัติกำรออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น  1(0-3-2) 
 5713101 ภำษำอังกฤษเพื่องำนอุตสำหกรรม  3(3-0-6) 
 5713102 ปฏิบัติภำษำอังกฤษเพื่องำนอุตสำหกรรม 1(0-3-2) 
 5713401 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 
 5713402 กำรศึกษำกำรเคลื่อนไหวและเวลำ  3(3-0-6) 
 5713403 กำรจัดกำรโครงกำร  3(3-0-6) 
 5713404 เทคโนโลยีกำรจัดกำรโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทำน 3(3-0-6) 
 5713405 เทคนิคกำรพยำกรณ์  3(3-0-6) 
 5713406 ปฏิบัติระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

อุตสำหกรรม 
1(0-3-2) 

 5713407 ปฏิบัติกำรศึกษำกำรเคลื่อนไหวและเวลำ 1(0-3-2) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5713501 หลักกำรควบคุมคุณภำพเชิงสถติิ  3(3-0-6) 
 5713502 กำรจัดกำรด้ำนวิศวกรรมกำรเงนิ  3(3-0-6) 
 5713504 กฎหมำยอุตสำหกรรมและจริยธรรม  3(3-0-6) 
 5713602 กำรจัดระบบกำรผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 5713603 ระบบบริหำรสินค้ำคงคลัง  3(3-0-6) 
 5713604 กำรจัดกำรพลังงำนในอุตสำหกรรม  3(3-0-6) 
 5713605 ปฏิบัติกำรจัดระบบกำรผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 
 5714301 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูปทำงกำรจัดกำร

อุตสำหกรรม 
3(3-0-6) 

 5714302 ปฏิบัติโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูปทำงกำร
จัดกำรอุตสำหกรรม 

1(0-3-2) 

 5714401 กำรออกแบบแผนกำรทดลอง  3(3-0-6) 
 5714402 กำรวิเครำะห์และกำรบริหำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
 3(3-0-6) 

 5733206 กำรวำงแผนและกำรควบคุมกำรผลิต  3(3-0-6) 
 ข. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5701110 เศรษฐศำสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
 5701111 วิศวกรรมควำมปลอดภัยและสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
 5722110 กำรจัดองค์กำรและกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 
 5722215 กำรวัดและเครื่องมือวัดในงำนอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 
 5722216 

 
ปฏิบัติกำรวัดและเครื่องมือวัดในงำน
อุตสำหกรรม 

1(0-3-2) 
 

 5723106 กำรออกแบบเครื่องกล 1  3(3-0-6) 
 5723108 เครื่องยนต์สันดำปภำยใน  3(3-0-6) 
 5723109 ปฏิบัติเครื่องยนต์สนัดำปภำยใน  1(0-3-2) 
 5723123 จริยธรรมทำงธุรกิจและอุตสำหกรรม  3(3-0-6) 
 5723126 วิศวกรรมยำนยนต ์  3(3-0-6) 
 5723127 ปฏิบัติวิศวกรรมยำนยนต ์  1(0-3-2) 
 5723128 กำรควบคุมอัตโนมัต ิ  3(3-0-6) 
 5723129 ปฎิบัติควบคุมอัตโนมัต ิ  1(0-3-2) 
 5723137 พลศำสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
 5723212 เทคโนโลยยีำนยนตส์มัยใหม่  3(3-0-6) 
 5723213 ปฏิบัติเทคโนโลยยีำนยนตส์มัยใหม่  1(0-3-2) 
 5723214 กำรออกแบบท ำควำมเย็นและปรับอำกำศ 3(3-0-6) 
 5723215 กำรออกแบบเครื่องกล 2  3(3-0-6) 
 5723216 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 2  3(3-0-6) 
 5723217 ปฎิบัติไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 2  1(0-3-2) 
 5723218 กำรควบคุมมลพิษทำงเคร่ืองกล  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5723301 พลังงำนทดแทน  3(3-0-6) 
 5723302 กำรอนุรักษ์พลังงำนในงำนอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 
 5723303 เขียนแบบวิศวกรรม 2  3(2-2-5) 
 5723304 กำรวิเครำะห์ทดสอบเครื่องยนต ์  3(3-0-6) 
 5723305 ทดลองวิเครำะห์เครื่องยนต์  1(0-3-2) 
 5723306 เทอร์โมไดนำมิกส์ 2  3(3-0-6) 
 5724102 กำรทดลองวิศวกรรมเครื่องกล 2  1(0-3-2) 
 6011101 กลศำสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
 ค. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5701109 กำรวิจัยด ำเนนิงำน  3(3-0-6) 
 5701110 เศรษฐศำสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
 5701111 วิศวกรรมควำมปลอดภัยและสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
 5711202 กรรมวิธีกำรผลิตในอุตสำหกรรม  3(3-0-6) 
 5712201 สถิติวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 5712502 กำรออกแบบและวำงผังโรงงำน  3(3-0-6) 
 5732105 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 5733105 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 2  3(3-0-6) 
 5733106 ปฏิบัติเทคโนโลยีเครื่องมือกล 2  1(0-3-2) 
 5733201 ไมโครคอนโทรลเลอร ์  3(3-0-6) 
 5733202 ปฏิบัติไมโครคอนโทรลเลอร ์  1(0-3-2) 
 5733203 หุ่นยนต์ในงำนอุตสำหกรรม  3(3-0-6) 
 5733204 ทดลองหุ่นยนต์ในงำนอุตสำหกรรม  1(0-3-2) 
 5733205 ระบบควบคุม  3(2-2-5) 
 5733206 กำรวำงแผนและกำรควบคุมกำรผลิต  3(3-0-6) 
 5734104 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  3(3-0-6) 
  5734105 กำรออกแบบเครื่องจักรกล  3(3-0-6) 
 5734106 เซนเซอร์ทรำนส์ดิวเซอร์และแอคทูเอเตอร์  3(2-2-5) 
 5734107 เทคโนโลยพีลำสติก  3(3-0-6) 
 5734108 กำรออกแบบแม่พิมพ์  3(3-0-6) 
 6011101 กลศำสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
 ง.  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5742121 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้ำ  3(3-0-6) 
 

5743112 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับเทคโนโลยี
วิศวกรรม 3(3-0-6) 

 5743113 ทดลองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
เทคโนโลยวีิศวกรรม 

1(0-3-2) 

 5743114 กำรออกแบบระบบดิจิตอล  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5743115 ทดลองกำรออกแบบระบบดิจิตอล  1(0-3-2) 
 5743116 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้ำ  3(2-2-5) 
 5743117 กำรบริหำรโครงกำรทำงไฟฟำ้    3(3-0-6) 
 5743118 โรงจักรไฟฟ้ำ ระบบส่งและจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำ  3(3-0-6) 
 5743119 กำรวิเครำะห์ระบบไฟฟ้ำก ำลัง  3(3-0-6) 
 5743120 ทดลองกำรวิเครำะห์ระบบไฟฟำ้ก ำลัง  1(0-3-2) 
 5743122 เทคโนโลยไีมโครคอนโทรลเลอร์    3(3-0-6) 
 5743123 ทดลองเทคโนโลยไีมโครคอนโทรลเลอร์  1(0-3-2) 
 5743124 อิเล็กทรอนิกส์ก ำลัง  3(3-0-6) 
 5743125 ทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก ำลัง  1(0-3-2) 
 5743126 เทคโนโลยีกำรอนุรักษ์พลังงำน  3(3-0-6) 
 5743127 กำรอนุรักษ์และจัดกำรพลังงำนไฟฟ้ำ  3(3-0-6) 
 5743205 กำรวัดและควบคุมทำงอุตสำหกรรม  3(3-0-6) 
 5743206 ปฏิบัติกำรวัดและควบคุมทำงอตุสำหกรรม  1(0-3-2) 
 5743207 วิศวกรรมส่องสว่ำง  3(3-0-6) 
 5743208 ทดลองวิศวกรรมส่องสว่ำง  1(0-3-2) 
 5743209 กำรออกแบบระบบไฟฟ้ำ  3(3-0-6) 
 5743210 กำรป้องกันระบบไฟฟำ้ก ำลัง  3(3-0-6) 
 5743211 ทดลองกำรป้องกันระบบไฟฟำ้ก ำลัง  1(0-3-2) 
 5743212 กำรควบคุมกระบวนกำรด้วยพีแอลซี  3(3-0-6) 
 5743213 ปฏิบัติกำรควบคุมกระบวนกำรด้วยพีแอลซี  1(0-3-2) 
 5743401 ระบบเครื่องท ำควำมเยน็และเครื่องปรับอำกำศ 3(3-0-6) 
 5743402 

 
ปฏิบัติระบบเครื่องท ำควำมเยน็และ
เครื่องปรับอำกำศ 

1(0-3-2) 
 

 5743403 กำรควบคุมกำรท ำควำมเย็นและปรับอำกำศใน
อำคำรขนำดใหญ ่

3(3-0-6) 

 5743404 ปฏิบัติกำรควบคุมกำรท ำควำมเย็นและปรับ
อำกำศในอำคำรขนำดใหญ่ 

1(0-3-2) 

 3.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดกลุ่มวชิำหนึ่ง    
 3.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5703501 กำรเตรียมฝึกสหกิจศึกษำเทคโนโลยีวิศวกรรม  1(45) 
 5704501 สหกิจศึกษำเทคโนโลยีวิศวกรรม  6(640) 
 3.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5703502 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพเทคโนโลยี

วิศวกรรม 
2(90) 

 5704502 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเทคโนโลยีวิศวกรรม 5(450) 
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 3.2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการโครงงาน    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5703503 กำรเตรียมปฏิบัติกำรโครงงำนวชิำชพีเทคโนโลยี

วิศวกรรม 
2(90) 

 5704503 ปฏิบัติกำรโครงงำนวิชำชีพเทคโนโลยีวิศวกรรม 5(2-6-7) 
 4. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรำยวิชำใดๆ ในหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธำนี โดยไม่ซ้ ำกับรำยวิชำที่เคยเรียนมำแล้ว และต้องไม่เป็นรำยวิชำที่ก ำหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์กำรส ำเร็จหลักสูตรของสำขำวิชำนี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนวิศวกรรม 
 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กำรศึกษำทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
พื้นฐำนวิศวกรรม 4011606 ฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 4011607A ปฏิบัติฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม 1(0-3-1) 
 5701101 คณิตศำสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 5701103 คอมพิวเตอร์ในงำนเทคโนโลยีวศิวกรรม 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 5711201 กำรจัดองค์กำรและกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/25 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป GE101 ภำษำ กำรสื่อสำร และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชำพืน้ฐำนเสริม 4000009 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ - 
พื้นฐำนวิศวกรรม 4021705 เคมีเทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 4021706 ปฏิบัติเคมีเทคโนโลยีวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 5701102 เขียนแบบเทคโนโลยีวิศวกรรม 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 5701107 วัสดุในงำนอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 
 5701108 ปฏิบัติวัสดุในงำนอุตสำหกรรม 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 17/25 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป 
 

GE104 ควำมเป็นสำกลเพื่อกำรด ำเนนิชวีิตในประชำคม
อำเซียน และประชำคมโลก  

6(3-6-9) 

พื้นฐำนวิศวกรรม 5701104 ปฏิบัติงำนเทคโนโลยีวิศวกรรม 2(0-4-2) 
 5701105 พื้นฐำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ 3(3-0-6) 
 5701106 ปฏิบัติพืน้ฐำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ 1(0-3-2) 
เอกบังคับ 5701110 เศรษฐศำสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 5711202 กรรมวิธีกำรผลิตในอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 
 5712201 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กำรศึกษำทั่วไป GE103 นวัตกรรมและกำรคิดทำงวิทยำศำสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 5712401 กำรบัญชีส ำหรับกิจกำรอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 
 5712402 ปฏิบัติกำรบญัชีส ำหรับกิจกำรอุตสำหกรรม 1(0-3-2) 
 5712501 กำรจัดกำรกำรผลิต 3(3-0-6) 
 5712502 กำรออกแบบและวำงผังโรงงำน 3(3-0-6) 
 5712503 ปฏิบัติกำรออกแบบและวำงผังโรงงำน 1(0-3-2) 
เอกเลือก 5713401 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/27 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป GE105 สุขภำพเพื่อคุณภำพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกเลือก 5701109 กำรวิจัยด ำเนนิงำน 3(3-0-6) 
 5713402 กำรศึกษำกำรเคลื่อนไหวและเวลำ 3(3-0-6) 
 5713407 ปฏิบัติกำรศึกษำกำรเคลื่อนไหวและเวลำ 1(0-3-2) 
 5713501 หลักกำรควบคุมคุณภำพเชิงสถติิ 3(3-0-6) 
 5713502 กำรจัดกำรด้ำนวิศวกรรมกำรเงนิ 3(3-0-6) 
 5713602 กำรจัดระบบกำรผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22/27 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ
 

5703502 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพเทคโนโลยี
วิศวกรรม 

2(90) 

เอกบังคับ 5713503 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร 3(3-0-6) 
 5713505 ปฏิบัติกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร 1(0-3-2) 
 5713601 กำรวิจัยเพื่อกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 
 5713606 ปฏิบัติกำรวิจัยเพื่อกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 1(0-3-2) 
เอกเลือก 5713101 ภำษำอังกฤษเพื่องำนอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 
 5713404 เทคโนโลยีกำรจัดกำรโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทำน 3(3-0-6) 
 5714301 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูปทำงกำรจัดกำร

อุตสำหกรรม 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/111 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 5704502 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเทคโนโลยีวิศวกรรม 5(450) 

รวมหน่วยกิต 5/450 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือกเสรี 5701112 วิศวกรรมกำรบ ำรุงรักษำ 3(3-0-6) 
 5713403 กำรจัดกำรโครงกำร 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 5714201 โครงงำนเทคโนโลยีวิศวกรรมกำรจัดกำร

อุตสำหกรรม 
3(0-6-3) 

เอกเลือก 5701111 วิศวกรรมควำมปลอดภัยและสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 12/15 

หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
พื้นฐำนวิศวกรรม 4011606 ฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 4011607A ปฏิบัติฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม 1(0-3-1) 
 4021705 เคมีเทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 4021706 ปฏิบัติเคมีเทคโนโลยีวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 5701101 คณิตศำสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 5701103 คอมพิวเตอร์ในงำนเทคโนโลยีวศิวกรรม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/28 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป GE101 ภำษำ กำรสื่อสำร และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 6(3-6-9) 
พื้นฐำนวิศวกรรม 5701102 เขียนแบบเทคโนโลยีวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 5701104 ปฏิบัติงำนเทคโนโลยีวิศวกรรม 2(0-4-2) 
วิชำพืน้ฐำนเสริม 4000009 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ - 
เอกบังคับ 5721101 คณิตศำสตร์วิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
 5722107 ยำนยนต์พื้นฐำน 3(3-0-6) 
 5722108 ปฏิบัติยำนยนต์พื้นฐำน 1(0-3-2) 
เอกเลือก 5723106 กำรออกแบบเครื่องกล 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/29 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป 
 

GE104 ควำมเป็นสำกลเพื่อกำรด ำเนนิชวีิตในประชำคม
อำเซียน และประชำคมโลก  

6(3-6-9) 

พื้นฐำนวิศวกรรม 5701105 พื้นฐำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ 3(3-0-6) 
 5701106 ปฏิบัติพืน้ฐำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ 1(0-3-2) 
เอกบังคับ 5722105 เทอร์โมไดนำมิกส ์ 1 3(3-0-6) 
 5722106 กลศำสตร์ของไหล 3(3-0-6) 
เอกเลือก 5723218 กำรควบคุมมลพิษทำงเคร่ืองกล 3(3-0-6) 
 6011101 กลศำสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

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

กำรศึกษำทั่วไป GE103 นวัตกรรมและกำรคิดทำงวิทยำศำสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 5722109 กลศำสตร์ของแข็ง 1 3(3-0-6) 
 5723103 กำรทดลองวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-2) 
 5723104 กำรท ำควำมเย็นและปรับอำกำศ 3(3-0-6) 
 5723105 ปฎิบัติกำรท ำควำมเย็นและปรับอำกำศ 1(0-3-2) 
เอกเลือก 5722215 กำรวัดและเครื่องมือวัดในงำนอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 
 5722216 ปฏิบัติกำรวัดและเครื่องมือวัดในงำนอุตสำหกรรม 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 18/27 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป GE105 สุขภำพเพื่อคุณภำพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 5723107 กำรถ่ำยเทควำมร้อน 3(3-0-6) 
 5732201 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 3(3-0-6) 
 5732202 ปฏิบัติไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 1(0-3-2) 
เอกเลือก 5723108 เครื่องยนต์สันดำปภำยใน 3(3-0-6) 
 5723109 ปฏิบัติเครื่องยนต์สนัดำปภำยใน 1(0-3-2) 
 5723137 พลศำสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/27 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ
 

5703501 กำรเตรียมฝึกสหกิจศึกษำเทคโนโลยีวิศวกรรม 
หรือ 

1(45)* 

 5703502 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพเทคโนโลยี
วิศวกรรม 

2(90)** 

เลือกเสรี 1000003* วิชำเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 5701112 วิศวกรรมกำรบ ำรุงรักษำ 3(3-0-6) 
 5701113 ปฏิบัติวิศวกรรมกำรบ ำรุงรักษำ 1(0-3-2) 
เอกเลือก 5701111 วิศวกรรมควำมปลอดภัยและสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
 5722110 กำรจัดกำรองค์กำรและกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 
 5723126 วิศวกรรมยำนยนต ์ 3(3-0-6) 
 5723127 ปฏิบัติวิศวกรรมยำนยนต ์ 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 
18 หรือ 19/ 
66 หรือ 111 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ
 

5704501 สหกิจศึกษำเทคโนโลยีวิศวกรรม 
หรือ 

6(640)* 

 5704502 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเทคโนโลยีวิศวกรรม 5(450)** 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5/ 

640 หรือ 450 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 2000003* วิชำเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 5724107 ต้นก ำลังโรงจักร 3(3-0-6) 
 5724201 โครงงำนเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(0-6-3) 

รวมหน่วยกิต 9/12 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กำรศึกษำทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
พื้นฐำนวิศวกรรม 4011606 ฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 4011607A ปฏิบัติฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม 1(0-3-1) 
 4021705 เคมีเทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 4021706 ปฏิบัติเคมีเทคโนโลยีวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 5701101 คณิตศำสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 5701103 คอมพิวเตอร์ในงำนเทคโนโลยีวศิวกรรม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/28 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป GE101 ภำษำ กำรสื่อสำร และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชำพืน้ฐำนเสริม 4000009 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ - 
พื้นฐำนวิศวกรรม 5701102 เขียนแบบเทคโนโลยีวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 5701104 ปฏิบัติงำนเทคโนโลยีวิศวกรรม 2(0-4-2) 
เอกบังคับ 5741101 เครื่องมือวัดและกำรวัดทำงไฟฟำ้ 3(3-0-6) 
 5741102 ปฏิบัติเครื่องมือวัดและกำรวัดทำงไฟฟำ้ 1(0-3-2) 
 5742105 คณิตศำสตร์วิศวกรรมไฟฟ้ำ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 5743116 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้ำ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/30 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป 
 

GE104 ควำมเป็นสำกลเพื่อกำรด ำเนนิชวีิตในประชำคม
อำเซียน และประชำคมโลก  

6(3-6-9) 

พื้นฐำนวิศวกรรม 5701105 พื้นฐำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ 3(3-0-6) 
 5701106 ปฏิบัติพืน้ฐำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ 1(0-3-2) 
เอกบังคับ 5742106 กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำ 1 3(3-0-6) 
 5742107 ทดลองกำรวิเครำะห์วงจรไฟฟำ้ 1 1(0-3-2) 
 5742301 หม้อแปลงไฟฟ้ำ 3(3-0-6) 
 5742302 ปฏิบัติหม้อแปลงไฟฟ้ำ 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 18/27  
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กำรศึกษำทั่วไป GE103 นวัตกรรมและกำรคิดทำงวิทยำศำสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 5742108 กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำ 2 3(3-0-6) 
 5742109 ทดลองกำรวิเครำะห์วงจรไฟฟำ้ 2 1(0-3-2) 
 5742201 กำรติดตั้งไฟฟำ้ 3(3-0-6) 
 5742202 ปฏิบัติติดตัง้ไฟฟำ้ 1(0-3-2) 
 5742303 เครื่องจักรกลไฟฟ้ำ 3(3-0-6) 
 5742304 ทดลองเคร่ืองจักรกลไฟฟ้ำ 1(0-3-2) 
เอกเลือก 5743118 โรงจักรไฟฟ้ำ ระบบส่งและจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/30 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป GE105 สุขภำพเพื่อคุณภำพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 5743110 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 5743111 ทดลองวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-2) 
เอกเลือก 5743207 วิศวกรรมส่องสว่ำง 3(3-0-6) 
 5743208 ทดลองวิศวกรรมส่องสว่ำง 1(0-3-2) 
 5743209 กำรออกแบบระบบไฟฟ้ำ 3(3-0-6) 
 5743401 ระบบเครื่องท ำควำมเยน็และเครื่องปรับอำกำศ 3(3-0-6) 
 5743402 ปฏิบัติระบบเครื่องท ำควำมเยน็และ

เครื่องปรับอำกำศ 
1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 21/30 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ
 

5703501 กำรเตรียมฝึกสหกิจศึกษำเทคโนโลยีวิศวกรรม 
หรือ 

1(45)* 

 5703502 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพเทคโนโลยี
วิศวกรรม 

2(90)** 

เลือกเสรี 1000003* วิชำเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 5743203 กำรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ำ 3(3-0-6) 
 5743204 ปฏิบัติควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ำ 1(0-3-2) 
เอกเลือก 5743122 เทคโนโลยไีมโครคอนโทรลเลอร์ 3(3-0-6) 
 5743123* ทดลองเทคโนโลยไีมโครคอนโทรลเลอร์ 1(0-3-2) 
 5743124 อิเล็กทรอนิกส์ก ำลัง 3(3-0-6) 
 5743125 ทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก ำลัง 1(0-3-2) 
 5743210 กำรป้องกันระบบไฟฟำ้ก ำลัง 3(3-0-6) 
 5743211 ทดลองกำรป้องกันระบบไฟฟำ้ก ำลัง 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 
20 หรือ 21/ 
72 หรือ 117 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ
 

5704501 สหกิจศึกษำเทคโนโลยีวิศวกรรม 
หรือ 

6(640)* 

 5704502 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเทคโนโลยีวิศวกรรม 5(450)** 

รวมหน่วยกิต 
6 หรือ 5/ 

640 หรือ 450 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 2000003* วิชำเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 5744201 โครงงำนเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ 3(0-6-3) 

รวมหน่วยกิต 6/9 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   
สาขาวิชาออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม   ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Technology Program in Industrial Product Design  
                                                                                       

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อให้นักศึกษำมีทักษะและควำมคิดสร้ำงสรรค์ น ำไปประกอบอำชีพและศึกษำต่อในระดับ

ที่สูงขึ้น 
2. เพื่อให้นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชำชีพ 
3. เพื่อสร้ำงเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชำติไทย 
4. เพื่อให้มีควำมใฝ่รู้ในศำสตร์ และเทคโนโลยี สำมำรถบูรณำกำร และวิจัยงำนออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
5. เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพ 

 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. ตำมเกณฑ์มำตรฐำนคือ เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำยทุกสำขำวิชำหรือ

เทียบเท่ำ และให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร   
2. ให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธำนี ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ และปริญญำตรี พ.ศ. 2551  
3. ให้เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสำขำวิชำไม่น้อยกว่ำ 134 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชำ
และแต่ละกลุ่มวิชำ  ดังนี้ 
      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชำเนื้อหำ  91 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชำบังคับ  43 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชำเลือก  48 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรำยละเอียดในภำคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  91 หน่วยกิต 
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 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011606 ฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 4011607 ปฏิบัติฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม  1(0-3-1) 
 5701102 เขียนแบบเทคโนโลยีวิศวกรรม    3(2-2-5)  
 5751101 ประวัติและวิวัฒนำกำรผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  3(2-2-5) 
 5751102 วำดเส้นผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 5751103 ออกแบบทัศนศิลป ์  3(2-2-5) 
 5751104 วำดเส้นผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  3(2-2-5) 
 5751202 กำรยศำสตร์ผลติภัณฑ์อุตสำหกรรม  3(2-2-5) 
 5751203 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  3(2-2-5) 
 5752301 คอมพิวเตอร์ออกแบบกรำฟิก  3(2-2-5) 
 5752302 คอมพิวเตอร์เขียนแบบ  3(2-2-5) 
 5752401 หลักกำรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  3(2-2-5) 
 5753401 ออกแบบพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  3(2-2-5) 
 5754401 ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  3(2-2-5) 
 5754403 โครงงำนพิเศษ  3(2-2-5) 
 2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  ก. วิชาเลือก 1 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5751201 วัสดุและกรรมวิธีผลติผลิตภัณฑ ์  3(2-2-5) 
 5751204 เทคนิคกำรท ำหุ่นจ ำลอง  3(2-2-5) 
 5752101 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
 5752102 กำรน ำเสนอผลงำนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
 5752103 พฤติกรรมผู้บริโภคกำรออกแบบผลิตภัณฑ ์  3(3-0-6) 
 5752201 เทคนิคงำนผลิตภัณฑ์ไม ้  3(2-2-5) 
 5752202 เทคนิคงำนผลิตภัณฑ์เซรำมิกส์  3(2-2-5) 
 5752203 เทคนิคงำนผลิตภัณฑ์โลหะ  3(2-2-5) 
 5752204 เทคนิคงำนผลิตภัณฑ์พลำสติก    3(2-2-5) 
 5752303 คอมพิวเตอร์ตกแต่งภำพ  3(2-2-5) 
 5752501 หลักกำรออกแบบเฟอร์นิเจอร์  3(2-2-5) 
 5752701 หลักกำรออกแบบกรำฟิก  3(2-2-5) 
 5753201 กำรประมำณรำคำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  3(2-2-5) 
 5753202 กลศำสตร์พื้นฐำนในงำนออกแบบผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
 5753301 คอมพิวเตอร์ออกแบบภำพ 3 มิติ  3(2-2-5) 
 5753302 คอมพิวเตอร์ออกแบบกรำฟิกมัลติมีเดีย  3(2-2-5) 
 5753402 ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย  3(2-2-5) 
 5753403 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  3(2-2-5) 
 5753404 สัมมนำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  3(2-2-5) 
 5753405 กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และรำคำ  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5753601 ออกแบบจัดแสดงสนิค้ำและนิทรรศกำร  3(2-2-5) 
 5753702 กำรถ่ำยภำพเพื่อกำรออกแบบ  3(2-2-5) 
 5754402 กำรวิจัยกำรออกแบบผลิตภัณฑอุ์ตสำหกรรม  3(3-0-6) 
  ข. วิชาเลือก 2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5753501 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ส ำหรับกำรนั่ง  3(2-2-5) 
 5753502 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ส ำหรับเด็ก    3(2-2-5) 
 5753503 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ถอดประกอบ  3(2-2-5) 
 5753602 ออกแบบตกแต่งภำยในบำ้นพักอำศัย  3(2-2-5) 
 5753603 ออกแบบตกแต่งภำยในร้ำนคำ้  3(2-2-5) 
 กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์กราฟิกและบรรจุภัณฑ์   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5752801 หลักกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์    3(2-2-5) 
 5753701 ออกแบบกรำฟิกสิ่งพิมพ ์  3(2-2-5) 
 5753801 ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อกำรส่งออก  3(2-2-5) 
 5753802 ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่ออำหำร  3(2-2-5) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดกลุ่มวชิำหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5753902 กำรเตรียมฝึกสหกิจศึกษำสำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์ 

อุตสำหกรรม 
1(45) 

 5754902 สหกิจศึกษำสำขำวชิำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5753901 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
2(90) 

 5754901 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสำหกรรม 

5(450) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรำยวิชำใดๆ ในหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธำนี โดยไม่ซ้ ำกับรำยวิชำที่เคยเรียนมำแล้ว และต้องไม่เป็นรำยวิชำที่ก ำหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์กำรส ำเร็จหลักสูตรของสำขำวิชำนี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กำรศึกษำทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชำพืน้ฐำนเสริม 4000009 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4011606 ฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 4011607 ปฏิบัติฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม 1(0-3-1) 
 5701102 เขียนแบบเทคโนโลยีวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 5751102 วำดเส้นผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 5751103 ออกแบบทัศนศิลป ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 19/27 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป GE101 ภำษำ กำรสื่อสำร และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 5751101 ประวัติและวิวัฒนำกำรผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 3(2-2-5) 
 5751104 วำดเส้นผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 3(2-2-5) 
 5751202 กำรยศำสตร์ผลติภัณฑ์อุตสำหกรรม 3(2-2-5) 
 5752401 หลักกำรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5752701 หลักกำรออกแบบกรำฟิก 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/29 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป GE105 สุขภำพเพื่อคุณภำพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 5751203 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 3(2-2-5) 
 5752302 คอมพิวเตอร์เขียนแบบ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5751204 เทคนิคกำรท ำหุ่นจ ำลอง 3(2-2-5) 
 5752101 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 5752501 หลักกำรออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/29 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กำรศึกษำทั่วไป GE104 ควำมเป็นสำกลเพื่อกำรด ำเนนิชวีิตในประชำคม
อำเซียน และประชำคมโลก  

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 5753401 ออกแบบพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5752303 คอมพิวเตอร์ตกแต่งภำพ 3(2-2-5) 
 5752801 หลักกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 5753501 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ส ำหรับกำรนั่ง 3(2-2-5) 
เลือกเสรี 5753702 กำรถ่ำยภำพเพื่อกำรออกแบบ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/29 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป GE103 นวัตกรรมและกำรคิดทำงวิทยำศำสตร ์ 6(3-6-9) 
เลือกเสรี 5753503 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ถอดประกอบ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 5752301 คอมพิวเตอร์ออกแบบกรำฟิก 3(2-2-5) 
 5754401 ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5752102 กำรน ำเสนอผลงำนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/25 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกเลือก 5752203 เทคนิคงำนผลิตภัณฑ์โลหะ 3(2-2-5) 
 5753202 กลศำสตร์พื้นฐำนในงำนออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 5753301 คอมพิวเตอร์ออกแบบภำพ 3 มิติ 3(2-2-5) 
 5753403 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 3(2-2-5) 
 5753502 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ส ำหรับเด็ก 3(2-2-5) 
 5753602 ออกแบบตกแต่งภำยในบำ้นพักอำศัย 3(2-2-5) 
 5754402 กำรวิจัยกำรออกแบบผลิตภัณฑอุ์ตสำหกรรม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 5753901 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
หรือ 

2(90)* 

 5753902 กำรเตรียมฝึกสหกิจศึกษำสำขำวิชำออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

1(45)** 

เลือกเสรี 5753603 ออกแบบตกแต่งภำยในร้ำนคำ้ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 5754403 โครงงำนพิเศษ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5752103 พฤติกรรมผู้บริโภคกำรออกแบบผลิตภัณฑ ์ 3(3-0-6) 
 5752204 เทคนิคงำนผลิตภัณฑ์พลำสติก 3(2-2-5) 
 5753701 ออกแบบกรำฟิกสิ่งพิมพ ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 
17 หรือ 16/ 
109 หรือ 64 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 5754901 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
หรือ 

5(450)* 

 5754902 สหกิจศึกษำสำขำวชิำออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

450  หรือ 640 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัต ิ        ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Engineering Program in  Automation Engineering 
                                                                                       

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทำงด้ำนวิศวกรรมอัตโนมัติ ให้

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม และกำรพัฒนำประเทศ และน ำไปประกอบอำชีพได้อย่ำง
มั่นคง และด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข  

2. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในกำรศึกษำค้นควำ้ วิเครำะห์ และประยกุต์ใช้เทคโนโลย ี
3. ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคมและ

ชุมชน 
4. ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำร ทฤษฎีวิชำชีพและทักษะปฏิบัติ สำมำรถปรับตัวให้ทันกับ

กำรเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพและเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
5. ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยและมีศักยภำพในกำรศึกษำขั้นสูงต่อไป 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำและให้เป็นไปตำมประกำศ

กระทรวงศึกษำธิกำร หรือเทียบเท่ำตำมมติของ คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
2. ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ในสำขำที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่ำจำก

สถำบันกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำรับรอง หรือเทียบเท่ำตำมมติของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
3. ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำไฟฟ้ำก ำลัง ไฟฟ้ำสื่อสำร วัดคุม 

ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องกล หรือเทียบเท่ำตำมมติของคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตร 

4. ให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 
ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ และปริญญำตรี พ.ศ. 2551 
 
โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสำขำวิชำไม่น้อยกว่ำ 136 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชำ
และแต่ละกลุ่มวิชำ  ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชำเนื้อหำ  93 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชำบังคับ  66 หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวิชำเลือก  27 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ  7 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรำยละเอียดในภำคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา   93 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน 66 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011305 ฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 
 4011306 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
 4011601 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1  1(0-3-2) 
 4011602 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 4021707 เคมีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 4021708 ปฏิบัติกำรเคมีวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 6001103 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 1  3(3-0-6) 
 6001104 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 2  3(3-0-6) 
 6002101 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 3  3(3-0-6) 
 6011101 กลศำสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
 6012101 อุณหพลศำสตร์  3(3-0-6) 
 6021101  วิศวกรรมไฟฟ้ำ  3(3-0-6) 
 6032101   วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
 6041102  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 6062101   วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 6071101 กำรเขียนแบบวิศวกรรม  3(2-2-5) 
 6082101  ควำมปลอดภัยในอุตสำหกรรม  3(3-0-6) 
 6112101  กำรสื่อสำรข้อมูลและเครือข่ำยทำงอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 
 6132102  ระบบควบคุมแบบป้อนกลบั  3(3-0-6) 
 6133106  พลศำสตร์ของกระบวนกำรและกำรควบคุม  3(3-0-6) 
 6163102  กำรควบคุมแบบล ำดบัที่โปรแกรมได้  3(3-0-6) 
 6172102  กำรวัดและเครื่องมือ  3(3-0-6) 
 6173101  เครื่องมือวัดในกระบวนกำร  3(3-0-6) 
 6193401  โครงงำน 1  1(0-3-1) 
 6194401  โครงงำน 2      2(0-4-2) 
 2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก    
 เลือกเรียนจำกรำยวิชำต่อไปนี้เพียงกลุ่มวิชำเดียวไมน่้อยกว่ำ 27 หน่วยกิต 
 1.  กลุ่มวิชาระบบควบคุมและหุ่นยนต์     
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 6092210 ปฏิบัติกำรวงจรไฟฟ้ำ  1(0-3-1) 
 6102201 ปฏิบัติกำรดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส์  1(0-3-1) 
 6102102 ทฤษฎีลอจิกและกำรออกแบบวงจรดิจิตอล  3(3-0-6) 
 6103101 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก ำลัง  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 6103102 ไมโครโปรเซสเซอร์  3(3-0-6) 
 6103201 ปฏิบัติกำรไมโครโปรเซสเซอร์  1(0-3-1) 
 6122101 สัญญำณและระบบ  3(3-0-6) 
 6133102 เซนเซอร์และตัวขับส ำหรับระบบควบคุม  3(3-0-6) 
 6133103 กำรออกแบบระบบควบคุม  3(3-0-6) 
 6133201 ปฏิบัติกำรระบบควบคุม  1(0-3-1) 
 6134102 กำรควบคุมอัตโนมัติทำงอุตสำหกรรม  3(3-0-6) 
 6143101 พื้นฐำนวิทยำกำรหุ่นยนต ์  3(3-0-6) 
 6143102 หุ่นยนต์อุตสำหกรรม  3(3-0-6) 
 6144101 วิทยำกำรหุ่นยนต์เคลื่อนที่  3(3-0-6) 
 6153201 ปฏิบัติกำรแมคคำทรอนิกส ์  1(0-3-1) 
 6164201 ปฏิบัติกำรหุ่นยนต ์  1(0-3-1) 
 6193104 ปัญหำพิเศษทำงด้ำนวิศวกรรมระบบควบคุม 3(3-0-6) 
 2.  กลุ่มวิชาการจัดการระบบ     
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 6113201 คอมพิวเตอร์เพื่อระบบกำรผลิตอัตโนมัติ  3(2-2-5) 
 6114201 เทคนิคกำรจ ำลองด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 6183101 กำรจัดกำรวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 6183105 หลักเศรษฐศำสตร์เพื่องำนวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 6184101 กำรบริหำรพลังงำนทดแทนและกำรจัดกำรพลังงำน 3(3-0-6) 
 6184102 พื้นฐำนด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน  3(3-0-6) 
 6184103 กำรจัดกำรระบบซ่อมบ ำรุง  3(3-0-6) 
 6193106 วิศวกรรมคุณภำพ  3(3-0-6) 
 6202101 กระบวนกำรผลิต  3(3-0-6) 
 6203101 ปฏิบัติกำรวิจัยทำงวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 6203201 กำรศึกษำและออกแบบระบบงำน  3(2-2-5) 
 6203202 ระบบวำงแผนทรัพยำกรองค์กร  3(2-2-5) 
 6203203 กำรออกแบบโรงงำนและสิง่อ ำนวยควำมสะดวก 3(2-2-5) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดกลุ่มวชิำหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 6194803 กำรเตรียมฝึกสหกิจศึกษำวิศวกรรมอัตโนมัติ  1(45) 
 6194804 สหกิจศึกษำวิศวกรรมอัตโนมัติ  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 6194801 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพวิศวกรรมอัตโนมัติ     2(90) 
 6194802 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพวิศวกรรมอัตโนมัติ 5(450) 
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรำยวิชำใดๆ ในหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธำนี โดยไม่ซ้ ำกับรำยวิชำที่เคยเรียนมำแล้ว และต้องไม่เป็นรำยวิชำที่ก ำหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์กำรส ำเร็จหลักสูตรของสำขำวิชำนี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 
 

กลุ่มวิชาระบบควบคุมและหุ่นยนต์                

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กำรศึกษำทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชำพืน้ฐำนเสริม 4000009 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ - 
พื้นฐำนวิศวกรรม 4011305* ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 

 4011601* ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 6001103 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 6041102 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 6071101* กำรเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 19/26 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป GE101 ภำษำ กำรสื่อสำร และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 6(3-6-9) 
พื้นฐำนวิศวกรรม 4011306*  ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
 4011602* ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 4021707 เคมีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 4021708 ปฏิบัติกำรเคมีวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 6001104 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 6021101 วิศวกรรมไฟฟ้ำ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 6092210 ปฏิบัติกำรวงจรไฟฟ้ำ 1(0-3-1) 

รวมหน่วยกิต 21/30 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป GE104 ควำมเป็นสำกลเพื่อกำรด ำเนนิชวีิตในประชำคม

อำเซียน และประชำคมโลก  
6(3-6-9) 

พื้นฐำนวิศวกรรม 6002101 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
 6032101 วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 6102102 ทฤษฎีลอจิกและกำรออกแบบวงจรดิจิตอล 3(3-0-6) 
 6102201* ปฏิบัติกำรดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-1) 
เอกบังคับ 6011101 กลศำสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)  
 6062101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

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

กำรศึกษำทั่วไป GE103 นวัตกรรมและกำรคิดทำงวิทยำศำสตร ์ 6(3-6-9) 
พื้นฐำนวิศวกรรม 6012101 อุณหพลศำสตร์ 3(3-0-6) 
 6132102 ระบบควบคุมแบบป้อนกลบั 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 6082101 ควำมปลอดภัยในอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 
 6172102 กำรวัดและเครื่องมือ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 6103101 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก ำลัง 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป GE105 สุขภำพเพื่อคุณภำพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 6133106 พลศำสตร์ของกระบวนกำรและกำรควบคุม 3(3-0-6) 
 6173101 เครื่องมือวัดในกระบวนกำร 3(3-0-6) 
เอกเลือก 6103102 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6) 
 6103201 ปฏิบัติกำรไมโครโปรเซสเซอร์ 1(0-3-1) 
 6133201 ปฏิบัติกำรระบบควบคุม 1(0-3-1) 
 6143101 พื้นฐำนวิทยำกำรหุ่นยนต ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20/27 
ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐำนวิศวกรรม 6193401 โครงงำน 1 1(0-3-2) 
เลือกเสรี 6184101 กำรบริหำรพลังงำนทดแทนและกำรจัด

กำรพลังงำน   
3(3-0-6) 

เอกบังคับ 6112101 กำรสื่อสำรข้อมูลและเครือข่ำยทำงอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 
 6163102 กำรควบคุมแบบล ำดบัที่โปรแกรมได้ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 6133102 เซนเซอร์และตัวขับส ำหรับระบบควบคุม 3(3-0-6)  
 6143102 หุ่นยนต์อุตสำหกรรม 3(3-0-6) 
 6153201 ปฏิบัติกำรแมคคำทรอนิกส ์ 1(0-3-1) 
 6164201 ปฏิบัติกำรหุ่นยนต ์ 1(0-3-1) 

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

ปฏิบัต ิ 6194801 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพวิศวกรรม
อัตโนมัต ิ
หรือ 

2(90) 

 6194803 กำรเตรียมฝึกสหกิจศึกษำวิศวกรรมอัตโนมัติ 1(45) 
พื้นฐำนวิศวกรรม 6194401 โครงงำน 2 2(0-4-2) 
เลือกเสรี 6144101 วิทยำกำรหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 6193104 ปัญหำพิเศษทำงด้ำนวิศวกรรมระบบควบคุม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 
10 หรือ 9/ 

100 หรือ 55 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 6194802 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพวิศวกรรมอัตโนมัติ 5(450) 
 6194804 สหกิจศึกษำวิศวกรรมอัตโนมัติ 6(640) 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

450  หรือ 640 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557    

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

~ 401 ~ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์     ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2554) 
Bachelor of Science Program in Communication Electronics and 
Computers 
                                                                                       

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อให้บัณฑิตมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะอิเล็กทรอนิกส์สื่อสำรและคอมพิวเตอร์ 

ไปประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผน ประสำนงำน และแก้ปัญหำในกิจกรรมกำรสื่อสำรและคอมพิวเตอร์ 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตสำมำรถด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
          ให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 
ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับอนุปริญญำและปริญญำตรี พ.ศ. 2551  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสำขำวิชำไม่น้อยกว่ำ 131 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชำ
และแต่ละกลุ่มวิชำ  ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชำเนื้อหำ  88 หน่วยกิต 

 2.1.3 กลุ่มวิชำบังคับ  31 หน่วยกิต 

 2.1.4 กลุ่มวิชำเลือก  57 หน่วยกิต 

 2.4 กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรำยละเอียดในภำคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  88 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4011312 ฟิสิกส์ส ำหรับนักเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  3(3-0-6) 
 4011604 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับนักเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 1(0-2-1) 
 4021110 เคมีส ำหรับนักเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  3(3-0-6) 
 4021111 ปฏิบัติกำรเคมีส ำหรับนักเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 1(0-2-1) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 4092609 คณิตศำสตร์ส ำหรับอิเล็กทรอนิกส์สื่อสำรและ

คอมพิวเตอร์ 1 
3(3-0-6) 

 4093614 คณิตศำสตร์ส ำหรับอิเล็กทรอนิกส์สื่อสำรและ
คอมพิวเตอร์ 2 

3(3-0-6) 

 5511221 ปฏิบัติงำนเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  2(0-4-2) 
 5514516 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์  3(3-0-6) 
 5581218 เขียนแบบอุตสำหกรรม  3(2-2-5) 
 5583111 ภำษำอังกฤษในงำนอุตสำหกรรม 1    3(2-2-5) 
 6041101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 6062101 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5573308 วิศวกรรมระบบควบคุม  3(2-2-5) 
 5582206 วิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำ  3(2-2-5) 
 5582207 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  3(2-2-5) 
 5582208 กำรวัดทำงไฟฟ้ำและทำงอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
 5582209 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสำร  3(2-2-5) 
 5582210 ระบบสื่อสำรและเทคโนโลยีโทรคมนำคม  3(2-2-5) 
 5582211 กำรออกแบบวงจรดิจิตอล  3(2-2-5) 
 5582709 โครงสร้ำงข้อมูลและกำรวิเครำะห์อัลกอริทึม  3(3-0-6) 
 5582710 กำรสื่อสำรข้อมูล  3(3-0-6) 
 5583102 คณิตศำสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์  3(3-0-6) 
 5583112 ภำษำอังกฤษในงำนอุตสำหกรรม 2  3(2-2-5) 
 5583203 ทฤษฎีสนำมและคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้ำ  3(3-0-6) 
 5583204 เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 1  3(2-2-5) 
 5583205 เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 2  3(2-2-5) 
 5583212 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์  3(2-2-5) 
 5583505 วิศวกรรมสำยอำกำศ  3(2-2-5) 
 5583714 สถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 5583719 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบงำนอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
 5584202 กำรสื่อสำรใยแก้ว  3(2-2-5) 
 5584507 กำรประมวลผลสัญญำณดิจิตอล  3(2-2-5) 
 5584509 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที ่  3(2-2-5) 
 5584910 วิจัยและพฒันำทำงด้ำนอิเล็กทรอนิกส์สื่อสำรและ

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชำใดกลุ่มวชิำหนึ่ง    
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 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5584913 กำรเตรียมฝึกสหกิจศึกษำ  1(45) 
 5584914 สหกิจศึกษำ  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 5584911 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพอิเล็กทรอนิกส์

สื่อสำรและคอมพิวเตอร์ 
2(90) 

 5584912 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพอิเลก็ทรอนิกส์สื่อสำร 
และคอมพิวเตอร์ 

5(450) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรำยวิชำใดๆ ในหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธำนี โดยไม่ซ้ ำกับรำยวิชำที่เคยเรียนมำแล้ว และต้องไม่เป็นรำยวิชำที่ก ำหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์กำรส ำเร็จหลักสูตรของสำขำวิชำนี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 
 

ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กำรศึกษำทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4092609 คณิตศำสตร์ส ำหรับอิเล็กทรอนิกส์สื่อสำรและ

คอมพิวเตอร์ 1 
3(3-0-6) 

 5511221 ปฏิบัติงำนเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 2(0-4-2) 
 5581218 เขียนแบบอุตสำหกรรม 3(2-2-5) 
 6041101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5582207 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20/28 
ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป GE101 ภำษำ กำรสื่อสำร และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชำพืน้ฐำนเสริม 4000009 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ - 
เอกบังคับ 4021110* เคมีส ำหรับนักเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 
 4021111* ปฏิบัติกำรเคมีส ำหรับนักเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 1(0-2-1) 
 4093614 คณิตศำสตร์ส ำหรับอิเล็กทรอนิกส์สื่อสำรและ

คอมพิวเตอร์ 2 
3(3-0-6) 

เอกเลือก 5582206 วิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำ 3(2-2-5) 
 5582709 โครงสร้ำงข้อมูลและกำรวิเครำะห์อัลกอริทึม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/24 
ชั้นปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป GE105 สุขภำพเพื่อคุณภำพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 6062101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
เอกเลือก 5582208 กำรวัดทำงไฟฟ้ำและทำงอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 5582211 กำรออกแบบวงจรดิจิตอล 3(2-2-5) 
 5583102* คณิตศำสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/23 
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ชั้นปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กำรศึกษำทั่วไป 
 

GE104 ควำมเป็นสำกลเพื่อกำรด ำเนนิชวีิตในประชำคม
อำเซียน และประชำคมโลก  

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 5583111 ภำษำอังกฤษในงำนอุตสำหกรรม 1 3(2-2-5) 
เอกเลือก 5582210 ระบบสื่อสำรและเทคโนโลยีโทรคมนำคม 3(2-2-5) 
 5582710 กำรสื่อสำรข้อมูล 3(3-0-6) 
 5583714* สถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่  3  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กำรศึกษำทั่วไป GE103 นวัตกรรมและกำรคิดทำงวิทยำศำสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 4011312 ฟิสิกส์ส ำหรับนักเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 
 4011604* ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับนักเทคโนโลยี

อุตสำหกรรม 
1(0-2-1) 

เอกเลือก 5582209 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสำร 3(2-2-5) 
 5583204 เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
 5583212 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 19/23 
ชั้นปีที่  3  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 5583112 ภำษำอังกฤษในงำนอุตสำหกรรม 2 3(2-2-5) 
 5584507 กำรประมวลผลสัญญำณดิจิตอล 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 5514516 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 5573308* วิศวกรรมระบบควบคุม 3(2-2-5) 
 5583203 ทฤษฎีสนำมและคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้ำ 3(3-0-6) 
 5583205 เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
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ชั้นปีที่  4  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 5584911 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสำรและคอมพิวเตอร์ 
หรือ 

2(90)* 

 5584913 กำรเตรียมฝึกสหกิจศึกษำ 1(45)** 
เอกเลือก 5583505A วิศวกรรมสำยอำกำศ 3(2-2-5) 
 5583719 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบงำนอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 5584202 กำรสื่อสำรใยแก้ว 3(2-2-5) 
 5584908A วิจัยและพฒันำทำงด้ำนอิเล็กทรอนิกส์สื่อสำรและ

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 
14 หรือ13/ 
106 หรือ 61 

ชั้นปีที่  4  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ
 
 

5584912 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพอิเลก็ทรอนิกส์สื่อสำร
และคอมพิวเตอร์ 
หรือ 

5(450)* 

 5584914 สหกิจศึกษำ 6(640)** 

รวมหน่วยกิต 
5 หรือ 6/ 

450 หรือ 640 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป                   ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Business Administration Program in General Management  
                                                                                       

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถ ในสาขาวิชา  

การจัดการทั่วไป ระดับวิชาชีพและสามารถน าความรู้มาใช้ในการประกอบอาชีพธุรกิจได้เป็นอย่างดี 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจ และ สังคม ซึ่งมีความสัมพันธ์

เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยใน 

การด าเนินงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อธุรกิจ และมีค่านิยมในการประกอบอาชีพอิสระอย่างมี

จรรยาบรรณ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  90 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  69 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  21 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  90 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
 2562302 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3511301 การบริหารส านักงาน  3(3-0-6) 
 3521106 การบัญชีการเงิน  3(2-2-5) 
 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ  3(3-0-6) 
 3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3543101 การบริหารการตลาด  3(3-0-6) 
 3561101 องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 
 3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ  3(3-0-6) 
 3562307 การบริหารการผลิต  3(3-0-6) 
 3563109 การจัดการคุณภาพ  3(3-0-6) 
 3563110 การเป็นผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 
 3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(3-0-6) 
 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ ์  3(3-0-6) 
 3564903 สัมมนาปัญหาการจัดการ  3(2-2-5) 
 3564905 วิธีวิจัยทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  3(3-0-6) 
 4112105 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3562107 การจัดการคลังสนิค้า  3(3-0-6) 
 3562130 การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 3562302 การพัฒนาองค์การ  3(3-0-6) 
 3562303 มนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ  3(3-0-6) 
 3562309 การวางแผนและการควบคุมการผลิต  3(3-0-6) 
 3562310 การจัดการการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 
 3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
 3563111 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6) 
 3563112 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส ์  3(3-0-6) 
 3563114 การประกอบการธุรกิจชุมชน  3(3-0-6) 
 3563121 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 
 3563122 การจัดการสภาพแวดล้อมทางธรุกิจ  3(3-0-6) 
 3563209 การจัดการต่างวฒันธรรม  3(3-0-6) 
 3563210 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3563211 การจัดการความขัดแย้ง  3(3-0-6) 
 3563301 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ  3(3-0-6) 
 3564101 การควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6) 
 3581101 การประกันภัย  3(3-0-6) 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3564803 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชพีการจัดการทั่วไป 1(45) 
 3564806 สหกิจศึกษาวิชาชีพการจัดการทั่วไป  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3564804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจัดการทั่วไป 1(45) 
 3564807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป  6(640) 
 2.2.3 กลุ่มวิชาการปฏิบัติการโครงการวิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3564805 การเตรียมปฏิบัติการโครงการวิชาชีพการจัดการทั่วไป  1(45) 
 3564808 ปฏิบัติการโครงการวชิาชีพการจัดการทั่วไป  6(640) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
              

ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 1551605* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 3543101* การบริหารการตลาด 3(3-0-6) 
 3561101* องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
 3591101* หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 3511301* การบริหารส านักงาน 3(3-0-6) 

 1551606* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 2562302* กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3531101* การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 3521106 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 
 3562307* การบริหารการผลิต 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3562302* การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 
 3562402* การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม

อาเซียน และประชาคมโลก  
6(3-6-9) 

เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3504101* จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3562205* ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 3562304* การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 4112105* สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 3524301A การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 3532202* การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3563204A ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3563111* การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6) 
 3563114* การประกอบธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3563109* การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 
 3563110* การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 3593301* การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3563121 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
 3563210 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/18 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 3564803 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชพีการจัดการทั่วไป 

หรือ 
1(45)* 

 3564804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจัดการ
ทั่วไป 
หรือ 

1(45)** 

 3564805 การเตรียมปฏิบัติการโครงการวชิาชพีการจัดการ
ทั่วไป 

1(45)*** 

เอกบังคับ 3564201A การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 
 3564903A สัมมนาปัญหาการจัดการ 3(2-2-5) 
 3564905* วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3563209 การจัดการต่างวฒันธรรม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 13/59 
 

 



 
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557    

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 ~ 412 ~    
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ
 

3564806 สหกิจศึกษาวิชาชีพการจัดการทั่วไป 
หรือ 

6(640)* 

 
3564807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป 

หรือ 
6(640)** 

 3564808 ปฏิบัติการโครงการวชิาชีพการจัดการทั่วไป 6(640)*** 
รวมหน่วยกิต 6/640 

หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */**/*** 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับปริญญาตรี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Business Administration  Program in Retail Business 
Management 
                                                                                       

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิต 
1. ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
2. ให้มีความเข้าใจ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่นตามความเป็นจริง 
3. ให้มีความสามารถน าความรู้ทางการจัดการธุรกิจค้าปลีกไปคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและ

พัฒนาตนเอง ผู้อ่ืน ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
4. ให้สามารถปฏิบัติงานทางการค้าปลีกได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และเป็นแบบอย่างที่ดี 
5. ให้สามารถค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ / หรือเป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551   

3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชา  136  หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา และแต่ละ
กลุ่มวิชาดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  93 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  75 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  18 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  93 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
 1552117 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจค้าปลกี  3(3-0-6) 
 1572108 ภาษาจนีพื้นฐานส าหรับธุรกิจคา้ปลีก  3(3-0-6) 
 2562302 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3521101 การบัญชี 1  3(2-2-5) 
 3521102 การบัญชี 2  3(2-2-5) 
 3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3541101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
 3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค  3(3-0-6) 
 3542305 การบริหารงานขาย  3(3-0-6) 
 3543307 การบริหารการจัดซื้อ  3(3-0-6) 
 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ ์   3(3-0-6) 
 3564905 วิธีวิจัยทางธุรกิจ   3(2-2-5) 
 3574105 การจัดการคุณภาพงานบริการ   3(3-0-6) 
 3593205 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   3(3-0-6) 
 3611101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจค้าปลีก   3(3-0-6) 
 3612102 การจัดการธุรกิจค้าปลีก   3(3-0-6) 
 3612103 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
 3612201 การบัญชีเพื่อการค้าปลีก    3(3-0-6) 
 3612202 การจัดแสดงสนิค้าและการตกแต่งร้าน   3(3-0-6) 
 3613101 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับธุรกิจค้าปลีก   3(3-0-6) 
 3613201 การบริหารสินค้าส าหรับธุรกิจคา้ปลีก   3(3-0-6) 
 3614302 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   3(2-2-5) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1552118 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจค้าปลีกดา้นอาหาร  3(3-0-6) 
 2563304 กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา  3(3-0-6) 
 3541301 การขายส่งและการขายปลีก  3(3-0-6) 
 3542107 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา  3(3-0-6) 
 3542201 เทคนิคการขายและการบริการลูกค้า  3(3-0-6) 
 3542306 การตลาดทางตรง  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3542402 การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ  3(3-0-6) 
 3543103 กลยุทธ์การตลาด  3(3-0-6) 
 3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน  3(3-0-6) 
 3563111 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  3(3-0-6) 
 3563112 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส ์  3(3-0-6) 
 3612105 การจัดการหน้าร้าน   3(3-0-6) 
 3612203 การจัดการความเสี่ยง  3(3-0-6) 
 3612204 การให้บริการและการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า 3(3-0-6) 
 3612205 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการบริหารคน  3(3-0-6) 
 3612206 การสร้างแบรนด ์  3(3-0-6) 
 3613104 การท างานเปน็ทีมด้วยทัศนคติเชิงบวก  3(3-0-6) 
 3613105 การจัดการกับปัญหาและการบริหารจัดการงาน 

ด้านการบริการ 
3(3-0-6) 

 3613106 พฤติกรรมลูกค้าและการให้บริการลูกค้าอย่าง
ประทับใจ 

3(3-0-6) 

 3613107 การสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพ     3(3-0-6) 
 3613202 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
 3613203 กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
 3613204 การออกแบบและการเลือกท าเลที่ตั้งร้านค้า   3(3-0-6) 
 3613205 การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ในธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
 3613206 การส่งเสริมการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
 3613207 การจัดการทรัพยากรมนุษยส์ าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
 3613208 การบริหารต้นทุนรา้นคา้  3(3-0-6) 
 3613209 การบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์    3(3-0-6) 
 3613211 การสร้างความเชื่อมัน่ในทีมงาน  3(3-0-6) 
 3621101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  3(3-0-6) 
 5074302 สุขาภิบาลในอุตสาหกรรมอาหาร  2(2-0-4) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3614802 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1(45) 
 3614804 สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก     6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3614803 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวชิาชพีทางการจัดการ

ธุรกิจค้าปลีก 
1(45) 

 3614805 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6(640) 
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
              

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 1551605* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 2562302* กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3521101* การบัญชี 1 3(2-2-5) 
 3541101* หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 3611101* ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1551606* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 3521102* การบัญชี 2 3(2-2-5) 
 3542105* พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 3542305A การบริหารงานขาย 3(3-0-6) 
 3612102 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1572108 ภาษาจนีพื้นฐานส าหรับธุรกิจคา้ปลีก 3(3-0-6) 
 3531101* การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3543307 การบริหารการจัดซื้อ 3(3-0-6) 
 3593205* เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

เลือกเสรี 3613104 การท างานเปน็ทีมด้วยทัศนคติเชิงบวก 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1552117* ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจค้าปลกี 3(3-0-6) 
 3574105 การจัดการคุณภาพงานบริการ 3(3-0-6) 
 3612202 การจัดแสดงสนิค้าและการตกแต่งร้าน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เลือกเสรี 3613107 การสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพ 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3504101* จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3613201* การบริหารสินค้าส าหรับธุรกิจคา้ปลีก 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3613205 การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 3564201A การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 
 3564905* วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 3612103 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 3612201 การบัญชีเพื่อการค้าปลีก 3(3-0-6) 
 3613101 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
 3614302 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  3(2-2-5) 
เอกเลือก 
(Central) 

3613206* การส่งเริมการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 
18 หรือ 21/ 
20 หรือ 23 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 3614802 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจ 
ค้าปลีก 

1(45) 

เอกเลือก 3542107* นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา  3(3-0-6) 
(Central) 3542306* การตลาดทางตรง   3(3-0-6) 
 3613202 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อธุรกิจ 

ค้าปลีก   
3(3-0-6) 

 
 3613207 การจัดการทรัพยากรมนุษยส์ าหรับธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
เอกเลือก 3612105 การจัดการหน้าร้าน  3(3-0-6) 
(CPF) 3613105 การจัดการกับปัญหาและการบริหารจัดการงาน

ด้านการบริการ  
3(3-0-6) 

 3613106 พฤติกรรมลูกค้าและการให้บริการลูกค้า 
อย่างประทบัใจ  

3(3-0-6) 

 3613203 กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก  3(2-2-5) 
 3613204 การออกแบบและการเลือกท าเลที่ตั้งร้านค้า  3(3-0-6) 
 3613209 การบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์   3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 
13 หรือ 19/ 
57 หรือ 64 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 3614804 สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6(640) 
รวมหน่วยกิต 6/640 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   ระดับปริญญาตรี  
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2553) 
Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply 
Chain Management 
                                                                                       

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ ความสามารถและทักษะไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน 

ประสานงาน และแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่จะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551   
3. เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชา 129  หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา และแต่ละ
กลุ่มวิชาดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  87 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  57 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  30 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  6 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  87 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
 3622204 กฎหมายการค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3521103 หลักการบัญช ี  3(2-2-5) 
 3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3541101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
 3561101 องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 
 3562107 การจัดการคลังสนิค้า  3(3-0-6) 
 3562307 การบริหารการผลิต  3(3-0-6) 
 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  3(3-0-6) 
 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค  1  3(3-0-6) 
 3621101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  3(3-0-6) 
 3621201 การจัดการการขนส่ง  3(3-0-6) 
 3623204 การควบคุมสินคา้คงคลัง  3(3-0-6) 
 3623205 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชงิกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 3624901 การวิจัยโลจสิติกส์และซพัพลายเชน  3(3-0-6) 
 3624902 สัมมนาการจัดการโลจสิติกส์ และซัพพลายเชน  3(3-0-6) 
 4112105 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3541301 การขายส่งและขายปลีก  3(3-0-6) 
 3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
 3563306 การจัดการเพื่อการส่งออกและน าเข้า  3(3-0-6) 
 3602301 การจัดการสายการบิน  3(3-0-6) 
 3601401 การจัดการท่าอากาศยาน  3(3-0-6) 
 3622201 การจัดการการส่งสนิค้าทางอากาศ  3(3-0-6) 
 3622202 การจัดการการส่งสนิค้าทางทะเล  3(3-0-6) 
 3622203 การจัดการการขนส่งทางบก  3(3-0-6) 
 3623201 การจัดซื้อจัดหาในโลจสิติกส์และซัพพลายเชน  3(3-0-6) 
 3623202 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 3623203 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
 3623206 ระบบการขนส่งแบบหลายช่องทาง  3(3-0-6) 
 3623207 การจัดการบริการเพื่อโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน  3(3-0-6) 
 3623208 การจัดการความเสี่ยงส าหรับโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 
3(3-0-6) 

 3623209 การจัดการต้นทนุเพื่อโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน  3(3-0-6) 
 3623210 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 
3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3623211 การจัดการการกระจายสนิค้า  3(3-0-6) 
 3624201 การจัดการความสัมพนัธ์ภายในซัพพลายเชน  3(3-0-6) 
 3624202 การจัดการการเช่าเหมาเรือ  3(3-0-6) 
 3624203 การจัดการท่าเรือและคลังสนิค้า  3(3-0-6) 
 3623212 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการขนส่งทางบก  3(3-0-6) 
 3623213 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการขนส่งทางอากาศ  3(3-0-6) 
 3623214 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการขนส่งทางน้ า  3(3-0-6) 
 3623215 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3(3-0-6) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3624801 สหกิจศึกษาส าหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  6(560) 
 2.2.2 กลุ่มโครงการพิเศษ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3624903 โครงการพิเศษส าหรับโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน  6(560) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557    

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 ~ 423 ~    
 

แผนการเรียนหลักสูตรบิรหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 

ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 3541101* หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 3561101* องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
 3592101* เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) 
 3621101* หลักการจัดการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 3621201 การจัดการขนส่ง 3(3-0-6) 
 3592102* เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6) 
 3562307* การบริหารการผลิต 3(3-0-6) 
 4112105* สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1551605* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 3521103* หลักการบัญช ี 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3622201 การจัดการการส่งสนิค้าทางอากาศ 3(3-0-6) 
 3622203* การจัดการการขนส่งทางบก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตใน
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 1551606* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 3531101* การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3562107* การจัดการคลังสนิค้า 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3622202 การจัดการการส่งสนิค้าทางทะเล 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์  6(3-6-9) 
เอกบังคับ 3622204 กฎหมายการค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3562402* การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 3563306 การจัดการเพื่อการส่งออกและน าเข้า 3(3-0-6) 
 3623202 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3623204 การควบคุมสินคา้คงคลัง 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3623206 ระบบการขนส่งแบบหลายช่องทาง 3(3-0-6) 
 3623209 การจัดการต้นทนุเพื่อโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 3623210 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจัดการ 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
3(3-0-6) 

 3623211 การจัดการการกระจายสนิค้า 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 18/18 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3504101* จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3623205* การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชงิกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 
 3624901* การวิจัยโลจสิติกต์และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 3624902* สัมมนาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 15/15 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 3624801 สหกิจศึกษาส าหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 6(560) 

รวมหน่วยกิต 6/560 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ   ระดับปริญญาตรี  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Business Administration Program in Business Administration 
                                                                                       

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบตัิดังต่อไปนี้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารธุรกิจ 
2. มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจตามแขนงวิชาที่ศึกษา 
3. มีแนวคิดในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในการบริหารธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลง 
4. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะเร่ืองความตรงต่อเวลาตลอดจนยึด

หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามแขนงวิชาที่ศึกษา 
5. มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้น 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา  ดังนี้   
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  96 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  78 หน่วยกิต 

 (1) วิชาแกนทางธุรกิจ  45 หน่วยกิต 
 (2) วิชาบังคับเฉพาะแขนง  33 หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  18 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  96 หน่วยกิต 
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 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
 (1) วิชาแกนทางธุรกิจ  45 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
 2562302 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3521103 หลักการบัญช ี  3(2-2-5) 
 3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3541101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
 3561201 การบริหารธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
 3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 
 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ ์  3(3-0-6) 
 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  3(3-0-6) 
 4112105 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
 (2) วิชาบังคับเฉพาะแขนง เลือกเรียนเพียงแขนงเดียว 33 หน่วยกิต 
 แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3531102 การเงินและการธนาคาร  3(3-0-6) 
 3532101 สถาบนัการเงินและตลาดการเงนิ  3(3-0-6) 
 3532402 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์  3(3-0-6) 
 3533303 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3533409 การพยากรณ์ทางการเงิน  3(3-0-6) 
 3533901 การวิจัยทางการเงิน 1  3(2-2-5) 
 3534103 การเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ  3(3-0-6) 
 3534106 โปรแกรมประยุกต์ทางการเงิน  3(3-2-5) 
 3534401 การวิเคราะห์ทางการเงิน  3(3-0-6) 
 3534901 สัมมนาปัญหาการเงิน  3(2-2-5) 
 3534903 การวิจัยทางการเงิน 2  3(2-2-5) 
 แขนงวิชาการตลาด    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค  3(3-0-6) 
 3542107 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา  3(3-0-6) 
 3542302 การบริหารช่องทางการจัดจ าหน่าย  3(3-0-6) 
 3542307 การบริหารการขาย  3(3-0-6) 
 3542402 การสื่อสารทางการตลาด  3(3-0-6) 
 3543101 การบริหารการตลาด  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3543901 การวิจัยการตลาด 1  3(2-2-5) 
 3544103 การตลาดระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 3544105 กลยุทธ์และนโยบายการตลาด  3(3-0-6) 
 3544901 สัมมนาทางการตลาด  3(2-2-5) 
 3544903 การวิจัยการตลาด 2  3(2-2-5) 
 แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3562405 การบริหารความปลอดภัย  3(3-0-6) 
 3563213 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 
 3563406 การวิเคราะห์งาน  3(3-0-6) 
 3563407 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
 3563409 การวางแผนทรัพยากรมนษุย ์  3(3-0-6) 
 3563413 การบริหารงานฝึกอบรมและการประชุม  3(3-0-6) 
 3563414 การบริหารผลการปฏบิัติงาน  3(3-0-6) 
 3563901 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1  3(2-2-5) 
 3564401 การบริหารค่าตอบแทน  3(3-0-6) 
 3564901 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนษุย์  3(2-2-5) 
 3564902 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2  3(2-2-5) 
 2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนแขนงวิชาใดวิชาหนึ่งไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3533102 การบริหารธุรกิจประกันภัย  3(3-0-6) 
 3533405 การวางแผนการลงทนุทางการเงิน  3(3-0-6) 
 3533406 การบริหารสินเชื่อ  3(3-0-6) 
 3533407 การบริหารธนาคารพาณชิย์  3(3-0-6) 
 3534108 การเงินเพื่อการน าเข้าและส่งออก  3(3-0-6) 
 3534403 การวิเคราะห์หลักทรัพย์  3(3-0-6) 
 3534405 การบริหารความเสี่ยงทางการเงนิ  3(3-0-6) 
 3534407 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน  3(3-0-6) 
 3534408 หัวข้อเฉพาะทางด้านธุรกิจการเงินการธนาคาร 3(2-2-5) 
 3534409 การวิเคราะห์ตราสารทุน  3(3-0-6) 
 3534410 การวิเคราะห์ตราสารหนี้  3(3-0-6) 
 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  3(3-0-6) 
 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1  3(3-0-6) 
 3592201 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร  3(3-0-6) 
 แขนงวิชาการตลาด    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3541302 การบริหารค้าส่งและค้าปลีก  3(3-0-6) 
 3542109 การตลาดสินค้าเกษตร  3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3542303 การบริหารการจัดส่งสินค้า  3(3-0-6) 
 3542304 เทคนิคการขาย  3(3-0-6) 
 3542306 การตลาดทางตรง  3(3-0-6) 
 3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  3(3-0-6) 
 3542403 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  3(3-0-6) 
 3543104 การตลาดบริการ  3(3-0-6) 
 3543106 การตลาดอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 3543107 การตลาดสินค้าชุมชน  3(3-0-6) 
 3543108 การตลาดภูมิภาคอาเซียน  3(3-0-6) 
 3543109 การตลาดในพหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
 3544102 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด  3(3-0-6) 
 3544104 กลยุทธ์การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 
 3544106 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
 3544107 การบริหารผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์  3(3-0-6) 
 3544108 กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ  3(3-0-6) 
 3544109 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 3544110 ระบบสารสนเทศทางการตลาด  3(3-0-6) 
 3544111 สถานการณ์ปัจจุบันทางการตลาด  3(3-0-6) 
 3544301 การพยากรณ์ยอดขาย  3(3-0-6) 
 แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3562207 จิตวิทยาธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3562301 ทฤษฎีองค์การ  3(3-0-6) 
 3562302 การพัฒนาองค์การ  3(3-0-6) 
 3562303 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ  3(3-0-6) 
 3562306 พฤติกรรมองค์การ  3(3-0-6) 
 3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน  3(3-0-6) 
 3563108 การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6) 
 3563412 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
 3563415 การบริหารแรงงานสัมพันธ์  3(3-0-6) 
 3563416 การจัดการคุณภาพชีวิตในการท างาน  3(3-0-6) 
 3563502 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม  3(3-0-6) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3504809 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาบริหารธุรกิจ 1(45) 
 3504812 สหกิจศึกษาสาขาวชิาบริหารธุรกิจ  6(640) 
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 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3504810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบริหารธุรกิจ 1(45) 
 3504813 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรหิารธุรกิจ  6(640) 
 2.2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3504811 การเตรียมปฏิบัติโครงงานวิชาชีพบริหารธุรกิจ  1(45) 
 3504814 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบริหารธุรกิจ  6(640) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 

แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร 
ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 3521103* หลักการบัญช ี 3(2-2-5) 
 3531102* การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
 3532101* สถาบนัการเงินและตลาดการเงนิ 3(3-0-6) 
 3541101* หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 3561201A การบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
เอกบังคับ 3531101* การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3532402* หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6) 
 3562402* การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 3591101* หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 4112105* สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1551605* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 3532202* การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3533303* การจัดหาเงินทุนธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3593301* การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3534409 การวิเคราะห์ตราสารทนุ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 1551606* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 3533409 การพยากรณ์ทางการเงิน 3(3-0-6) 
 3563204B ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3533102 การบริหารธุรกิจประกันภัย 3(3-0-6) 
 3534410 การวิเคราะห์ตราสารหนี ้ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2562302* กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3534103 การเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
 3534106A โปรแกรมประยุกต์ทางการเงิน 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3533406A การบริหารสินเชื่อ 3(3-0-6) 
 3533407 การบริหารธนาคารพาณชิย์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 3563209 การจัดการต่างวฒันธรรม 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3504101* จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3533901 การวิจัยทางการเงิน 1 3(2-2-5) 
 3534401* การวิเคราะห์ทางการเงิน 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3533405* การวางแผนการลงทนุทางการเงิน 3(3-0-6) 
 3534108* การเงินเพื่อการน าเข้าและส่งออก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 3504809* การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

หรือ 
1(45)* 

 3504810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบริหารธุรกิจ 1(45)** 
เลือกเสรี 3563108A การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3534901A สัมมนาปัญหาการเงิน 3(2-2-5) 
 3534903* การวิจัยทางการเงิน 2 3(2-2-5) 
 3564201A การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3534405A การบริหารความเสี่ยงทางการเงนิ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16/62 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ
 

3504812* สหกิจศึกษาสาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
หรือ 

6(640)* 

 3504813 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรหิารธุรกิจ 6(640)** 
รวมหน่วยกิต 6/640 

หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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แขนงวิชาการตลาด 
ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1551605* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 3521103* หลักการบัญช ี 3(2-2-5) 
 3541101* หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 3562402* การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 1551606* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 2562302* กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3531101* การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3542105* พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 3561201A การบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 3542107* นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6) 
 3542302* การบริหารช่องทางการจัดจ าหน่าย 3(3-0-6) 
 3542307* การบริหารการขาย 3(3-0-6) 
 3543101* การบริหารการตลาด 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3541302 การบริหารค้าส่งและค้าปลีก 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 3532202* การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3542402C การสื่อสารทางการตลาด 3(3-0-6) 
 3591101* หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 4112105* สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3542403 การบริหารลูกค้าสัมพนัธ ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 3563204A ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 3593301* การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3543104* การตลาดบริการ 3(3-0-6) 
 3544109 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 3542401* การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3543901 การวิจัยการตลาด 1 3(2-2-5) 
 3544103* การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 3544105* กลยุทธ์และนโยบายการตลาด 3(3-0-6) 
 3564201A การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3544106 การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 3504809* การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

หรือ 
1(45)* 

 3504810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบริหารธุรกิจ 1(45)** 
เลือกเสรี 3544104 กลยุทธ์การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3504101* จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3544901A การสัมมนาทางการตลาด 3(2-2-5) 
 3544903A การวิจัยการตลาด 2 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3543108 การตลาดภูมิภาคอาเซียน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16/62 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ
 

3504812* สหกิจศึกษาสาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
หรือ 

6(640)* 

 3504813 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรหิารธุรกิจ 6(640)** 
รวมหน่วยกิต 6/640 

หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1551605* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 3504101* จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3521103* หลักการบัญช ี 3(2-2-5) 
 3541101* หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 3561201A การบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 1551606* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 2562302* กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3531101* การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3562402* การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 3591101* หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 3562405* การบริหารความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 3563204B ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
 3563406* การวิเคราะห์งาน 3(3-0-6) 
 3563407* การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 3532202* การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3563409 การวางแผนทรัพยากรมนษุย ์ 3(3-0-6) 
 4112105* สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3562306* พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
 3563412 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 3563413 การบริหารงานฝึกอบรมและการประชุม 3(3-0-6) 
 3563414 การบริหารผลการปฏบิัติงาน 3(3-0-6) 
 3593301* การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3562303* มนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 3562404* การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3563213 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 
 3563901 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย ์1 3(2-2-5) 
 3564401* การบริหารค่าตอบแทน 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3563416 การจัดการคุณภาพชีวิตในการท างาน 3(3-0-6) 
 3563502* ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทมี 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/20 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 3504809* การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

หรือ 
1(45)* 

 3504810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบริหารธุรกิจ 1(45)** 
เลือกเสรี 3563108A การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3564901A สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 3(2-2-5) 
 3564902* การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย ์2 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3563415 การบริหารแรงงานสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 
 3564201A การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16/62 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ
 

3504812* สหกิจศึกษาสาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
หรือ 

6(640)* 

 3504813 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรหิารธุรกิจ 6(640)** 
รวมหน่วยกิต 6/640 

หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ                  ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer 
                                                                                        

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัวให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมโลก สามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้ใน  
การปรับปรุงและพัฒนางานในองค์การธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้น าวิชาชีพ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความเข้าใจ 
ในด้านระบบงานธุรกิจ ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ พร้อมที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในงาน
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ อันเป็นทรัพยากรบุคคล  
ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา  ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกนธุรกิจ  45 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน  42 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

 15 
12 
9 
6 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

หน่วยกิต 

หน่วยกิต 

 2.3 วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 

 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกนทางธุรกิจ จ านวนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
 2562302 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3503901 การวิจัยทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3521103 หลักการบัญช ี  3(2-2-5) 
 3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3541101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
 3561201 การบริหารธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ ์  3(3-0-6) 
 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  3(3-0-6) 
 4112105 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
 2.2  วิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
 2.2.1) ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 15 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3503204 การวิเคราะห์ออกแบบระบบงานธุรกิจ  3(2-2-5) 
 3503216 ความปลอดภัยของสารสนเทศธรุกิจ  3(2-2-5) 
 3504902 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3(2-2-5) 
 3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 
 3564908 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3(2-2-5) 
 2.2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 12 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3502204 การจัดการฐานข้อมูลธุรกิจ  3(2-2-5) 
 3503202 การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5) 
 3562104 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 3504204 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์  3(2-2-5) 
 2.2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางคอมพิวเตอร์ 9 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3502203 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูลในธุรกิจ 3(2-2-5) 
 3503205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ  3(2-2-5) 
 3503215 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  3(2-2-5) 
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 2.2.4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3504205 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศในธุรกิจ  3(3-0-6) 
 4122701 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
 2.3  วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3503203 การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจดว้ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 3503209 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลธุรกิจ  3(2-2-5) 
 3503210 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ  3(2-2-5) 
 3503211 การประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อธุรกิจ  3(2-2-5) 
 3503214 การพาณิชย์เคลื่อนที ่  3(2-2-5) 
 3623202 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 4123354 เทคโนโลยีเชิงวัตถ ุ  3(2-2-5) 
 4121107 กฎหมายและจรรยาบรรณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 4123753 ซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 2.4  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง                 
 2.4.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3504801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1(45) 
 3504804 สหกิจศึกษาสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  6(640) 
 2.4.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3504802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1(45) 

 3504805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

6(640) 

 2.4.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติโครงงานวิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3504803 การเตรียมปฏิบัติโครงงานวชิาชพีสาขาวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1(45) 

 3504806 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6(640) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
              

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 3521103* หลักการบัญช ี 3(2-2-5) 
 3541101* หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 3561201A การบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3563204B ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
เลือกเสรี 4122453 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/27 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1551605* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 3562104A การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 3591101* หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 3593301* การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
 4122701* ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1551606* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 3502203 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล 

ในธุรกิจ 
3(2-2-5) 

 3502204 การจัดการฐานข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5) 
 3532202* การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3564201A การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 

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

การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 3503202* การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5) 
 3503204 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 3531101* การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3503209* คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2562302* กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3503205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
 3503216 ความปลอดภัยของสารสนเทศธรุกิจ 3(2-2-5) 
 3504204 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 3503215 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
 3503901* การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 3504205 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศในธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3562402* การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 4112105* สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3503211* การประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 3504801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
หรือ 

1(45)* 

 3504802* การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1(45)** 

เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3504101* จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3504902 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) 
 3564908A สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 13/59 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ
 

3504804* สหกิจศึกษาสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือ 

6(640)* 

 
3504805* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6(640)** 

รวมหน่วยกิต 6/640 
หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี    ระดับปริญญาตร ี  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Accountancy 
                                                                                       

 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจรรยาบรรณ มีศีลธรรมอันดีงาม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และความช านาญในสาขาวิชาการบัญชี โดยมีพื้นฐานความรู้

ทางด้านบริหารธุรกิจ 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดแก่

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีคุณภาพ 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็นผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีของธุรกิจ 

ด้านบริการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการเกษตรทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ขององค์กรได้อย่างมีคุณภาพ 

5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานบัญชี สามารถ
สื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพ 

 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ว่าด้วยการจัดการระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 

โครงสร้างสาขาวิชา   
   มีหน่วยกิตการเรียนตลอดสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 139  หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละ
หมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาแกน  48 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาบังคับ  33 หน่วยกิต 
 2.1.3 กลุ่มวิชาเลือก  15 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
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 2.1.1 กลุ่มวิชาแกน  48 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
 2562308 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายวิชาชีพ  3(3-0-6) 
 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3521105 การบัญชชีั้นตน้  3(2-2-5) 
 3522106 การภาษีอากร 1  3(3-0-6) 
 3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3541101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
 3561101 องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 
 3561103 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจ  3(3-0-6) 
 3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(3-0-6) 
 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ ์  3(3-0-6) 
 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 
 3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  3(3-0-6) 
 4112105 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาบังคับ  33 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3522103 การบัญชชีั้นกลาง 1  3(2-2-5) 
 3522104 การบัญชชีั้นกลาง 2  3(2-2-5) 
 3522102 การบัญชีตน้ทุน 1   3(3-0-6) 
 3522105 การบัญชีตน้ทุน 2  3(3-0-6) 
 3523306 การวิเคราะห์งบการเงินและการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 
 3523307 การภาษีอากร 2  3(3-0-6) 
 3524101 การบัญชชีั้นสงู 1  3(3-0-6) 
 3524102 การบัญชชีั้นสงู 2  3(3-0-6) 
 3524302 การสอบบัญช ี  3(3-0-6) 
 3524303 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  3(3-0-6) 
 3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(3-0-6) 
 2.1.3  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 จะต้องมีรายวิชาสัมมนา  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต    
 ก. กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3523202 การบัญชีเฉพาะกิจ  3(3-0-6) 
 3523206 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  3(3-0-6) 
 3524903 สัมมนาการบัญชีการเงิน  3(3-0-6) 
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 ข. กลุ่มวิชาการบัญชีบรหิาร    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3523207 การวางแผนก าไรและการควบคมุ  3(3-0-6) 
 3523304 การบริหารต้นทุน  3(3-0-6) 
 3524904 สัมมนาการบัญชบีริหาร  3(3-0-6) 
 ค. กลุ่มวิชาการตรวจสอบ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3523208 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 3524908 สัมมนาการสอบบัญช ี  3(3-0-6) 
 ง. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญช ี    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3523305 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  3(2-2-5) 
 3524402 การจัดระบบฐานข้อมูลเพื่องานบัญชี  3(3-0-6) 
 3524403 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ

ทางการบญัช ี
3(3-0-6) 

 3524907 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(3-0-6) 
 จ. กลุ่มวิชาภาษีอากร    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3524203 การวางแผนภาษีอากร  3(3-0-6) 
 3524905 สัมมนาการภาษีอากร  3(3-0-6) 
 ฉ.  กลุ่มอื่นๆ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3523301 การวางระบบบญัช ี  3(3-0-6) 
 3523308 สถิติเพื่อการวิจัยทางการบญัช ี  3(3-0-6) 
 3524202 การบัญชีระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 3524906 การวิจัยทางการบัญช ี  3(3-0-6) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3524801 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชพีบญัชี  1(45) 
 3524806 สหกิจศึกษาวิชาชีพบญัช ี  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3524802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบัญชี  1(45) 
 3524807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการโครงงาน    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3524803 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวชิาชพีบัญชี  1(45) 
 3524808 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบัญชี  6(640) 
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 
              

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
 GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 3521105* การบัญชชีั้นตน้ 3(2-2-5) 
 3561101* องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
 3561103* ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/28 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 3522103A การบัญชชีั้นกลาง 1 3(2-2-5) 
 3531101* การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3541101* หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 3591101* หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 2562308 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 3522102A การบัญชีตน้ทุน 1 3(3-0-6) 
 3522104A การบัญชชีั้นกลาง 2 3(2-2-5) 
 4112105* สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 1551605* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 3522105A การบัญชีตน้ทุน 2 3(3-0-6) 
 3522106 การภาษีอากร 1 3(3-0-6) 
 3524101A การบัญชชีั้นสงู 1 3(3-0-6) 
 3593301* การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
 

 



 
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557    

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 ~ 448 ~    
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ 1551606* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 3523307 การภาษีอากร 2 3(3-0-6) 
 3524102* การบัญชชีั้นสงู 2 3(3-0-6) 
 3563204A ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3523202A การบัญชีเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 
 3523301* การวางระบบบญัช ี 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/18 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3523306 การวิเคราะห์งบการเงิน และการรายงานทาง

การเงิน 
3(3-0-6) 

 3524302* การสอบบัญช ี 3(3-0-6) 
 3562205* ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3523305* โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5) 
 3524203* การวางแผนภาษีอากร 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/19 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 3524801 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชพีบญัชี 

หรือ 
1(45)* 

 3524802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบัญชี 
หรือ 

1(45)** 

 3524803* การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวชิาชพีบัญชี 1(45)*** 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 3504101* จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3524303C การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 
 3524307* ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
 3564201A การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3524903* สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19/63 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ
 

3524806 สหกิจศึกษาวิชาชีพบญัช ี
หรือ 

6(640)* 

 
3524807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 

หรือ 
6(640)** 

 3524808 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบัญชี 6(640)*** 
รวมหน่วยกิต 6/640 

หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */**/*** 
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หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์             ระดับปริญญาตร ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts 
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยทางด้าน

รูปแบบและเนื้อหา ในอันที่จะน าไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ที่สนองความต้องการขององค์กร
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. มีความคิดสร้างสรรค์ในวิทยาการด้านนิเทศศาสตร์ และสามารถที่จะค้นหาความถนัดของ
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  เพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้สามารถท างานครอบคลุมทางธุรกิจที่ มุ่งสู่ความเป็น
สากล 

3. เป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
ต่อองค์กรและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตนสืบไป 
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
3. เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
 หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชา 130  หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่ม
วิชาดังนี้ 
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  87 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  42 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  45 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  87 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 *1552628 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
 *1552629 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 2  3(3-0-6) 
 3001103 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนเิทศศาสตร์  3(2-2-5) 
 3003101 การวิจัยนิเทศศาสตร ์  3(3-0-6) 
 3011102 หลักนิเทศศาสตร ์  3(3-0-6) 
 3011103 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์  3(2-2-5) 
 3012101 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน  3(3-0-6) 
 3013102 สื่อมวลชนกบัสังคม  3(3-0-6) 
 3013202 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  3(2-2-5) 
 3022304 กราฟิกเพื่องานนิเทศศาสตร์  3(2-2-5) 
 3023201 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบือ้งต้นส าหรับงาน

นิเทศศาสตร ์
3(2-2-5) 

 3023403 การผลิตสื่อเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
 3052102 หลักการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 
 3061101 การถ่ายภาพเบื้องต้นส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
 เลือกทั่วไป เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 *1572108 ภาษาจนีส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 1  3(2-2-5) 
 *1572109 ภาษาจนีส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 2  3(2-2-5) 
 *1573108 ภาษาจนีส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 3  3(2-2-5) 
 *1573109 ภาษาจนีส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 4  3(2-2-5) 
 3021102 หลักวารสารศาสตร์  3(3-0-6) 
 3031101 หลักการประชาสัมพันธ ์  3(3-0-6) 
 3041101 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์  3(3-0-6) 
 *3042101 เทคนิคการเป็นผูป้ระกาศและเป็นผู้ด าเนนิรายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน ์
3(2-2-5) 

 3042201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 3042203 การสื่อข่าวและการเขียนข่าววทิยุกระจายเสียง 

และวิทยุโทรทัศน ์
3(2-2-5) 

 *3043101 การตัดต่อภาพและเสียงส าหรับวิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุโทรทัศน ์

3(2-2-5) 

 3043301 การใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยุกระจายเสียงและ 
วิทยุโทรทัศน ์

3(2-2-5) 

 3043404 การผลิตรายการวทิยุกระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศน์
เบื้องต้น 

3(2-2-5) 

 3051101 หลักการโฆษณา  3(3-0-6) 
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 เลือกกลุ่มวิชา  15 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนตามกลุ่มวิชาโดยให้เลือกเพียงกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง  
 ก. กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3013103 การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบนั  3(2-2-5) 
 3023102 เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน  3(3-0-6) 
 3023202 การสื่อข่าวขั้นสูง  3(2-2-5) 
 3023203 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร ์  3(2-2-5) 
 3023401 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์  3(2-2-5) 
 3023402 การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์และนิตยสาร  3(2-2-5) 
 *3023404 การข่าวออนไลน ์  3(2-2-5) 
 *3023601 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสิ่งพิมพ์ออนไลน์  3(2-2-5) 
 3023602 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานวารสาร  3(2-2-5) 
 3024301 การเขียนบทความและสารคดี  3(2-2-5) 
 3024902 โครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร์  3(2-2-5) 
 ข. กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ ์    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3033202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์  3(2-2-5) 
 3033501 การประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน  3(2-2-5) 
 3033503 การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม  3(2-2-5) 
 3033601 การโน้นน้าวใจเพื่อการประชาสมัพันธ์  3(2-2-5) 
 3033602 ประชามต ิ  3(2-2-5) 
 3034101 สื่อประชาสัมพนัธ ์  3(2-2-5) 
 3034102 สื่อมวลชนสัมพันธ ์  3(2-2-5) 
 3034501 การจัดนิทรรศการ  3(2-2-5) 
 3034502 การวางแผนการประชาสัมพันธ์  3(2-2-5) 
 3034902 โครงการพิเศษด้านการประชาสมัพันธ์  3(2-2-5) 
 ค. กลุ่มวิชาการโฆษณา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 *3052103 สื่อโฆษณาสมัยใหม่  3(2-2-5) 
 *3053103 การโฆษณาในยุคโลกาภิวตัน ์  3(2-2-5) 
 3053201 การเขียนบทโฆษณา  3(2-2-5) 
 *3053203 วาทวิทยาการโฆษณา  3(2-2-5) 
 *3053301 เทคนิคการน าเสนองานโฆษณา  3(2-2-5) 
 *3053403 การผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณา  3(2-2-5) 
 3054401 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา  3(2-2-5) 
 3054501 การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา  3(2-2-5) 
 3054502 การบริหารงานโฆษณา  3(3-0-6) 
 3054503 ธุรกิจงานโฆษณา  3(3-0-6) 
 3054902 โครงการพิเศษด้านการโฆษณา  3(2-2-5) 
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 ง. กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 *3041102 วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
 *3041103 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
 3042202 การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง  3(2-2-5) 
 3043401 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย  3(2-2-5) 
 3043402 ฉากและวัสดปุระกอบฉากวิทยโุทรทัศน ์  3(2-2-5) 
 3043503 ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  3(2-2-5) 
 3044401 การแสดงและการก ากบัการแสดง  3(2-2-5) 
 3044903 สัมมนาวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน์  3(2-2-5) 
 3044902 โครงการพิเศษด้านวทิยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3003802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาส าหรับงานนิเทศศาสตร ์  1(45) 
 3004802 สหกิจศึกษาส าหรับงานนิเทศศาสตร์  6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์  1(45) 
 3004801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์  6(560) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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             แผนการเรียนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 
กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์ 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 3001103* การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนเิทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 3011102A หลักนิเทศศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 3011103* ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 3061101A การถ่ายภาพเบื้องต้นส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 3003101A การวิจัยนิเทศศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 3012101A กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3031101A หลักการประชาสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 
 3051101* หลักการโฆษณา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1552628 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 3052102* หลักการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3021102* หลักวารสารศาสตร์ 3(3-0-6) 
 3041101A หลักการวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

กลุ่มวิชา 3033202* การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1552629 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 3023201B การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบือ้งต้นส าหรับงาน

นิเทศศาสตร ์
3(2-2-5) 

 3023403 การผลิตสื่อเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 18/23 

 



 
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557    

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 ~ 455 ~    
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
กลุ่มวิชา 3034502A การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3042201A การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 3042203A การสื่อข่าวและการเขียนข่าววทิยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน ์
3(2-2-5) 

 3043301A การใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน ์

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/25 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 3033601* การโน้นน้าวใจเพื่อการประชาสมัพันธ์ 3(2-2-5) 
 3034101* สื่อประชาสัมพนัธ ์ 3(2-2-5) 
เลือกเสรี 3034501* การจัดนิทรรศการ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 3013102* สื่อมวลชนกบัสังคม 3(3-0-6) 
 3013202* การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3042101 เทคนิคการเป็นผูป้ระกาศและเป็นผู้ด าเนนิ

รายการทางวทิยุและโทรทัศน ์
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/23 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 3033602* ประชามต ิ 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 3003801* การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 

หรือ 
1(45)* 

 3003802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 1(45)** 
เลือกเสรี 3033503* การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม 3(2-2-5) 
 3034902A โครงการพิเศษด้านการประชาสมัพันธ์ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 3022304 กราฟิกเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3043101 การตัดต่อภาพและเสียงส าหรับวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน ์
3(2-2-5) 

 3043404A การผลิตรายการวทิยุกระจายเสยีงและวิทยุ
โทรทัศน์เบื้องตน้ 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 19/69 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 3004801* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
หรือ 

6(560)* 

 3004802 สหกิจศึกษาส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 6(640)** 
รวมหน่วยกิต 6/560 หรือ 640 

หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 3001103* การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนเิทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 3011102A หลักนิเทศศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 3011103* ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 3061101A การถ่ายภาพเบื้องต้นส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 3012101A กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3021102* หลักวารสารศาสตร์ 3(3-0-6) 
 3041101A หลักการวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ 3(3-0-6) 
 3052102* หลักการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1552628 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 3003101A การวิจัยนิเทศศาสตร ์ 3(3-0-6) 
เอกเลือก 3031101A หลักการประชาสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 
 3051101* หลักการโฆษณา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

กลุ่มวิชา 3042202A การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1552629 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 3023201B การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบือ้งต้นส าหรับงาน

นิเทศศาสตร ์
3(2-2-5) 

 3023403 การผลิตสื่อเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 18/23 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
กลุ่มวิชา 3043402A ฉากและวัสดปุระกอบฉากวิทยโุทรทัศน ์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3042201A การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 3042203A การสื่อข่าวและการเขียนข่าววทิยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน ์
3(2-2-5) 

 3043301A การใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน ์

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/25 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 3044401* การแสดงและการก ากบัการแสดง 3(2-2-5) 
 3044903A สัมมนาวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
เลือกเสรี 3034501* การจัดนิทรรศการ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 3013102* สื่อมวลชนกบัสังคม 3(3-0-6) 
 3013202* การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3042101 เทคนิคการเป็นผูป้ระกาศและเป็นผู้ด าเนนิ

รายการทางวทิยุและโทรทัศน ์
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/23 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา 3043503* ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
ปฏิบัต ิ 3003801* การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 

หรือ 
1(45)* 

 3003802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาส าหรับงานนิเทศศาสตร ์ 1(45)** 
เลือกเสรี 3044902A โครงการพิเศษด้านวทิยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน ์
3(2-2-5) 

เอกบังคับ 3022304 กราฟิกเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3043101 การตัดต่อภาพและเสียงส าหรับวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน ์
3(2-2-5) 

 3043404A การผลิตรายการวทิยุกระจายเสยีงและวิทยุ
โทรทัศน์เบื้องตน้ 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 16/65 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 3004801* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
หรือ 

6(560)* 

 3004802 สหกิจศึกษาส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 6(640)** 
รวมหน่วยกิต 6/560 หรือ 640 

หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */**  
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว               ระดับปริญญาตร ี

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
Bachelor of Arts Program in Tourism Management  
                                                                                       
 

จุดประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการท่องเที่ยวในระดับประเทศและ

ระดับภูมิภาคอาเซียน 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีและภาษาต่างประเทศอ่ืน

อย่างน้อย 1 ภาษาในระดับที่สื่อสารได้ในการด าเนินงานธุรกิจการท่องเที่ยว 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถใช้เทคนิค

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการจัดการด้านการท่องเที่ยว   
 

คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ.2551  
3. เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  102 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  69 หน่วยกิต 

 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  33 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
 1551609 การสนทนาทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
 1552604 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1  3(3-0-6) 
 1552605 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2  3(3-0-6) 
 1552606 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3  3(3-0-6) 
 1552631 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 1643106 ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

 
3521107 การบัญชีและการเงินเบื้องตน้ส าหรับการจัดการ

ท่องเที่ยว 
3(2-2-5) 

 3571203 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  3(3-0-6) 

 
3572104 กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

และการบริการ 
3(3-0-6) 

 3572202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 3572204 การจัดการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 3572205 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 3572208 หลักการมัคคุเทศก์  3(2-2-5) 
 3572211 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 3572303 การจัดการธุรกิจที่พักแรม  3(3-0-6) 
 3573210 จิตวิทยาบริการเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 3573213 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 3573214 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื  3(2-2-5) 
 3573502 การท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
 3574206 หลักการวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว  3(2-2-5) 
 3574909 การวิจัยบริการและการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
 (1) ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง 18 หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1561107 ภาษาญีปุ่่นเบื้องตน้ 1  3(2-2-5) 
 1561108 ภาษาญีปุ่่นเบื้องตน้ 2  3(2-2-5) 
 1562401 การสนทนาภาษาญีปุ่่นระดับกลาง 1  3(2-2-5) 
 1562402 การสนทนาภาษาญีปุ่่นระดับกลาง 2  3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1564701 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการท่องเที่ยว 1  3(2-2-5) 
 1564702 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการท่องเที่ยว 2  3(2-2-5) 
 ข. กลุ่มวิชาภาษาจีน   
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1571101 ภาษาจนี 1  3(2-2-5) 
 1571102 ภาษาจนี 2  3(2-2-5) 
 1572105 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว 1  3(2-2-5) 
 1573104 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว 2  3(2-2-5) 
 1573105 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว 3  3(2-2-5) 
 1574103 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว 4  3(2-2-5) 
 (2) ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3572103 การเป็นผู้ประกอบการส าหรับการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 3572206 การจัดการทรัพยากรทางการทอ่งเที่ยว  3(2-2-5) 
 3572209 การจัดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 3572210 ภูมิศาสตร์โลกเพื่อการจัดการทอ่งเที่ยว  3(3-0-6) 
 3572212 การจัดการธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร 3(3-0-6) 
 3573103 การจัดการประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็น

รางวัลและการจัดนทิรรศการ 
3(3-0-6) 

 3573107 การจัดการด าเนินงานบริการ  3(3-0-6) 
 3573211 การวางแผนและการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
 3574103 การจัดการงานสปาและสุขภาพ  3(3-0-6) 
 3574208 การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาต ิ  3(2-2-5) 
 3574207 การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3573801 การเตรียมสหกิจศึกษาส าหรับการจัดการท่องเที่ยว 1(45) 
 3574802 สหกิจศึกษาส าหรับการจัดการท่องเที่ยว  6(2000) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3573802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว 1(45) 
 3574803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว 6(2000) 
 2.2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการโครงงาน    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3573803 การเตรยีมปฏิบัติการโครงงานวชิาชีพการจดัการท่องเทีย่ว 1(45) 
 3574804 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว 6(2-8-8) 
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
              

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - 
เอกบังคับ 1643106 ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการ

ท่องเที่ยว 
3(2-2-5) 

 3571203 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 3572104 กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวและการบริการ 
3(3-0-6) 

 3572205 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
เอกเลือก 1571101* ภาษาจนี 1 

หรือ 
3(2-2-5)* 

 1591107* ภาษาญีปุ่่นเบื้องตน้ 1 3(2-2-5)** 
เอกบังคับ 3572202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว 
3(3-0-6) 

 3572303 การจัดการธุรกิจที่พักแรม 3(2-2-5) 
 3573214 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18/24 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1551605* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 3572211 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม 
3(2-2-5) 

 3573210 จิตวิทยาบริการเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1571102* ภาษาจนี 2 

หรือ 
3(2-2-5)* 

 1561108* ภาษาญีปุ่่นเบื้องตน้ 2 3(2-2-5)** 
 3573103 การจัดการประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็น

รางวัลและการจัดนทิรรศการ 
3(3-0-6) 

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

การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

เลือกเสรี 1000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1551606* ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 3572204 การจัดการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 3573213 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจตัวแทน

ท่องเที่ยว 
3(3-0-6) 

เอกเลือก 1572105 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว 1 
หรือ 

3(2-2-5)* 

 1562401* สนทนาภาษาญีปุ่่นระดับกลาง 1 3(2-2-5)** 
รวมหน่วยกิต 21/25 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1551609* การสนทนาทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 1552604* ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(3-0-6) 
 3521107 การบัญชีและการเงินเบื้องตน้ส าหรับการจัดการ

ท่องเที่ยว 
3(2-2-5) 

 3572208 หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1573104 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว 2 

หรือ 
3(2-2-5)* 

 1562402* สนทนาภาษาญีปุ่่นระดับกลาง 2 3(2-2-5)** 
รวมหน่วยกิต 21/28 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี 2000003* วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1552605* ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(3-0-6) 
 3573107 การจัดการด าเนินงานบริการ 3(3-0-6) 
 3573502 การท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 3574909 การวิจัยบริการและการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1573105 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว 3 

หรือ 
3(2-2-5)* 

 1564701* ภาษาญีปุ่่นเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5)** 
 3572212 การจัดการธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัต ิ 3573801 การเตรียมสหกิจศึกษาส าหรับการจัดการ
ท่องเที่ยว 
หรือ 

1(45)* 

 3573802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจัดการ
ท่องเที่ยว 

1(45)** 

เอกบังคับ 1552606* ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3 3(3-0-6) 
 1552631 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 3574206 หลักการวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1574103 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว 4 

หรือ 
3(2-2-5)* 

 1564702* ภาษาญีปุ่่นเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5)** 
 3572103 การเป็นผู้ประกอบการส าหรับการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 3574208 การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาต ิ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 19/66 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 3574802 สหกิจศึกษาส าหรับการจัดการท่องเที่ยว 

หรือ 
6(2000)* 

 3574803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว 6(2000)** 
รวมหน่วยกิต 6/2,000 

 
หมายเหตุ  : การเลือกวิชาเอกเลือกให้เลือกเรียน 1 วิชา */** 
  : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธรุกิจการบิน (หลักสตูรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี  
(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2556) 
Bachelor of Business Administration Program in Airline Business 
Management (International Program) 
                                                                                       
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะที่สามารถน าไปประกอบอาชีพในงาน

อุตสาหกรรมการบินได้ 
2. เพื่อสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินให้มีจิตส านึกในงานบริการตลอดจนมีคุณธรรม 

และจริยธรรม 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ตามเกณฑ์มาตรฐานคือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก)  
3. ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมินของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 

โครงสร้างสาขาวิชา 
หน่วยกิตรวมตลอดสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  139 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา

และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  96 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  72 หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก  24 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

การจัดการเรียนการสอน 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  96 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1551124 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 3(3-0-6) 



คู่มือนักศกึษา ปีการศึกษา 2557    
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

~ 468 ~ 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  
 1552117 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 3(3-0-6) 
 1552118 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 3(3-0-6) 
 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3601203 นิรภัยการบิน  3(3-0-6) 
 3601204 การจัดการธุรกิจการบินขั้นพืน้ฐาน 3(3-0-6) 
 3601205 การตลาดส าหรับธุรกิจการบนิ 3(3-0-6) 
 3602104 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 3602203 การจัดการธุรกิจการบินขั้นสูง 3(3-0-6) 
 3602204 ทฤษฎีองค์การส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 3602308 กฎหมายและข้อก าหนดเก่ียวกับการบิน 3(3-0-6) 
 3602309 การปฏิบัติการส าหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
 3602403 การก าหนดงบประมาณส าหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
 3602404 เศรษฐศาสตร์ส าหรับธุรกิจการบิน     3(3-0-6) 
 3603201 การจัดการเชิงกลยุทธส์ าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 3603310 การจัดการความเสี่ยงส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 3603311 จุดสมดุลการกระจายน้ าหนักบรรทุก 3(3-0-6) 
 3603312 การจัดการการบริการการจราจรทางอากาศ 3(3-0-6) 
 3603403 การเงินส าหรับธุรกิจการบนิ 3(3-0-6) 
 3603404 การจัดการทุนมนษุย์ส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 3603901 การวิจัยส าหรับธุรกิจการบนิ 3(2-2-5) 
 3604304 เวชศาสตร์การบนิส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                                                                        3(3-0-6) 
 3604901 กรณีศึกษาปัญหาพิเศษในธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
    2.1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 1) ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต โดยห้าม

นักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวชิาในกลุ่มภาษาที่ตนเองถือสัญชาติ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 ข. ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1542108 ภาษาไทยส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 3(3-0-6) 
 1542109 ภาษาไทยส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 3(3-0-6) 
 1543101 ภาษาไทยส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 3(3-0-6) 
 1544104 ภาษาไทยส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 3(3-0-6) 
 1562103 ภาษาญีปุ่่นส าหรับการจัดการธรุกิจการบิน 1 3(3-0-6) 
 1562104 ภาษาญีปุ่่นส าหรับการจัดการธรุกิจการบิน 2 3(3-0-6) 
 1563101 ภาษาญีปุ่่นส าหรับการจัดการธรุกิจการบิน 3 3(3-0-6) 
 1564101 ภาษาญีปุ่่นส าหรับการจัดการธรุกิจการบิน 4 3(3-0-6) 
 1572103 ภาษาจนีส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 3(3-0-6) 
 1572104 ภาษาจนีส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 3(3-0-6) 
 1573103 ภาษาจนีส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 3(3-0-6) 
 1574102 ภาษาจนีส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 1661107 ภาษาเกาหลีส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 3(3-0-6) 
 1662102 ภาษาเกาหลีส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 3(3-0-6) 
 1663101 ภาษาเกาหลีส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 3(3-0-6) 
 1664101 ภาษาเกาหลีส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 3(3-0-6) 
 1731104 ภาษาอารบิกส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 3(3-0-6) 
 1732101 ภาษาอารบิกส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 3(3-0-6) 
 1733101 ภาษาอารบิกส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 3(3-0-6) 
 1734101 ภาษาอารบิกส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 3(3-0-6) 
 1751101 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 3(3-0-6) 
 1752101 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 3(3-0-6) 
 1753101 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 3(3-0-6) 
 1754101 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 3(3-0-6) 
 2) ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไป โดยเลือกจากกลุ่มวชิาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง หรือทั้ง

สองกลุ่มวิชา รวมกัน ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาการจัดการงานบริการผู้โดยสารสายการบนิ  

(Airline Passenger Service Management) 
2.2) กลุ่มวิชาการขนสง่ทางอากาศ (Air Logistics) 

 กลุ่มวิชาการจัดการงานบริการผู้โดยสารสายการบิน 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2512710 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) 
 3602205 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน 3(3-0-6) 
 3602301 การจัดการสายการบิน 3(3-0-6) 
 3603202 การจัดการการตลาดส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 3603203 ธุรกิจการบินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 3603204 การจัดการบัตรโดยสารส าหรับธรุกิจการบิน 3(3-0-6) 
 3603207 พฤติกรรมองค์การส าหรับธุรกิจการบิน  3(3-0-6)  
 3603313 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น 3(2-2-5) 
 กลุ่มวิชาการขนส่งทางอากาศ  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3603205 การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 3603206 การจัดการแรงงานสัมพันธส์ าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 3603314 การขนส่งและพัสดุภัณฑท์างอากาศ 3(2-2-5) 
 3603315 การจัดการบริการลานจอด 3(3-0-6) 
 3603316 การบริการโภชนาการส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 3603405 การพัฒนารายได้เชิงพาณิชยส์ าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)  
 2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง    
 2.2.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3603801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการธุรกิจการบิน 1(45) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3604803 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการธุรกิจการบิน 6(640) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 3603802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพในธุรกิจการบนิ 1(45) 
 3604804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในธรุกิจการบิน 6(640) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นบั
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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แผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
 

ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6(3-6-9) 
วิชาพืน้ฐานเสริม 4000009 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
เอกบังคับ 1551124A ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 3(3-0-6) 
 3504101* จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3601204 การจัดการธุรกิจการบินขั้นพืน้ฐาน 3(3-0-6) 
เอกเลือก 2512710 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/21 
ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
เอกบังคับ 1551125 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 3(3-0-6) 
 3601205 การตลาดส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 3602104 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1572103* ภาษาจีนส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 3(3-0-6) 
 3603313 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21/25 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เลือกเสรี 3602205 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 1552117A ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 3(3-0-6) 
 3601203 นิรภัยการบิน 3(3-0-6) 
 3602404 เศรษฐศาสตร์ส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1572104 ภาษาจีนส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/24 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การศึกษาทั่วไป 
 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก  

6(3-6-9) 

เอกบังคับ 1552118* ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 3(3-0-6) 
 3602204 ทฤษฎีองค์การส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 3602309 การปฏิบัติการส าหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
 3602403 การก าหนดงบประมาณส าหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
เอกเลือก 1573103* ภาษาจนีส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21/26 
 



คู่มือนักศกึษา ปีการศึกษา 2557    
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การศึกษาทั่วไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 6(3-6-9) 
เลือกเสรี 3603314 การขนส่งและพัสดุภัณฑท์างอากาศ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 3602308* กฎหมายและข้อก าหนดเก่ียวกับการบิน 3(3-0-6) 
 3603201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
เอกเลือก 1574102 ภาษาจีนส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18/22 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เอกบังคับ 3603311 จุดสมดุลการกระจายน้ าหนักบรรทุก 3(3-0-6) 
 3603403 การเงินส าหรับธุรกิจการบนิ 3(3-0-6) 
 3603404 การจัดการทุนมนษุย์ส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 3604304 

3604901A 
เวชศาสตร์การบินส าหรับธุรกิจการบิน 
กรณีศึกษาปัญหาพิเศษในธุรกิจการบิน 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

เอกเลือก 3603204 การจัดการบัตรโดยสารส าหรับธรุกิจการบิน 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 18/19 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ 3603801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การบิน 
หรือ 

1(45)* 

 3603802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในธรุกิจการบนิ 1(45)** 
เอกบังคับ 3602203 การจัดการธุรกิจการบินขั้นสูง 3(3-0-6) 
 3603310 การจัดการความเสี่ยงส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 3603312 การจัดการการบริการการจราจรทางอากาศ 3(3-0-6) 
 3603901 การวิจัยส าหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
เอกเลือก 3603205 การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16/61 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ
 

3604803 สหกิจศึกษาสาขาวชิาการจัดการธุรกิจการบิน 
หรือ 

6(640)* 

 3604804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในธรุกิจการบิน 6(640)** 
รวมหน่วยกิต 6/640 

หมายเหตุ : การเลือกวิชากลุ่มปฏิบัติให้เลือกคู่เดียวกัน */** 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ปรับปรุง พ.ศ. 2557 
 
1.  ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย  : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ  : General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
 งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญา 
 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่ สมบู รณ์  รู้  เข้ าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน  สั งคม 

ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมือง
ที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

3.2 วัตถุประสงค์ 
 วิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

3.2.1 มีความรู้พื้นฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น รู้จัก
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  

3.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  

3.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ             
การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

3.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 

 
4. ก าหนดการเปิดสอน 
   ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
 
5. อาจารย์ผู้สอน 
   อาจารย์ผู้สอนมีทั้งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณาจารย์คณะต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิ เศษที่
มหาวิทยาลัยเชิญ โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเข้ารับการ
อบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบกิจกรรมเป็นฐาน (Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกันจะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อให้การสอนเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 
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6. นักศึกษา 
   นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจะต้องเรียนรายวิชา         
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ครบตามโครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 

 
7. หลักสูตร 
 7.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
 7.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 5 วิชา บังคับเรียนทั้ง 5 วิชา ดังนี้ 
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Language, Communication and Information Technology 
6(3-6-9) 

GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 
VRU Identities 

6(3-6-9) 

GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 
Innovation and Scientific Thinking 

6(3-6-9) 

GE104 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชวีิตในประชาคมอาเซียน  
และประชาคมโลก  
Internationalization for Living in the ASEAN and Global 
Communities 

6(3-6-9) 

GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 
Health for Quality of Life 

6(3-6-9) 

 
  7.3 ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

 
GE101  ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
   Language, Communication and Information Technology  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จัก
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและน าเสนองานในรูปแบบต่างๆ มีทักษะการสื่อสาร           
การสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทัน ตระหนักถึงความ
เสี่ยงในสังคมออนไลน์ ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี ตลอดจนมีทักษะการรู้
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
GE102  อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  6(3-6-9)  
   VRU Identities 
 ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์” สร้าง
เสริมเอกลักษณ์การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์การมีจิตอาสา เพื่อให้เกิด
บุคลิกภาพที่ดี เข้าใจตนเอง รู้จักประเมินตนเอง พัฒนาตนเอง รู้จักกาลเทศะ เคารพกฎระเบียบ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัยและสังคม มีทักษะชีวิต ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ความตระหนักและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความเป็นผู้น า มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพัฒนาสังคม และมีจริยธรรมในการด าเนิน
ชีวิต 
 
GE103  นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 6(3-6-9) 

Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่
เหมาะสม รู้เท่าทัน พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม และ     
คิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
เพื่อการวิเคราะห์ค านวณ ศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การประเมินทางเลือกเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา
ที่เหมาะสมประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถด ารงชีวิตในวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 
GE104  ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
   และประชาคมโลก 6(3-6-9) 
   Internationalization for Living in the 
   ASEAN and Global Communities 
 ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในความหลากหลาย ด้านวัฒนธรรม 
ศาสนา เชื้อชาติ เคารพกฎกติกาของสังคม ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้และเข้าใจในอิทธิพลของ
โลกที่มีต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะบทบาทของสังคมตะวันตกที่มีผลกระทบต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย เพื่อให้เข้าใจและยอมรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทัศนคติ การปรับตัว และมีทักษะการด าเนินชีวิตใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 
 
GE105  สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
   Health for Quality of Life 
   ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม    มี
ทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับเพศ 
และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น   วิธีคลายเครียด
ด้วยนันทนาการ และสุนทรียภาพ 
 
 
 
 
 





คู่มือนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจ าปีการศึกษา  2557 
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  13180 

โทร 0 - 2529 - 0674 - 7 ต่อ 322, 323 
โทรสาร 0 - 2529 - 3598 

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

 

คณะครุศาสตร์ 0 - 2529 - 3099 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 - 2529 - 3914 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 - 2529 - 3850 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0 - 2529 - 3002  
คณะวิทยาการจัดการ 0 - 2529 - 3847 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 - 2529 - 3829 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 0 - 2909 - 3022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ที่ปรึกษา 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  อธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  รองอธิการบดี 
 

คณะผู้ด าเนินงาน  
 

รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ  ขาวเมฆ  ประธานกรรมการ 
นางสาวจินดา  ไกรเดช    กรรมการ 
นางปราณี  พงษ์ธนะ    กรรมการ  
นางพิชญาภรณ์  เพ่ิมเติม    กรรมการ 
นางสาวฐิติกานต์  จิตรจา    กรรมการ 
นางรัชฎาพร  ยอดศรี    กรรมการ 
นางสาวสุดาพร  น้อยทรง    กรรมการ 
นางสาวพวงเพชร  พลทอง   กรรมการ 
นางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ์    กรรมการ 
นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา    กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ  ค าเงิน    กรรมการ 
นายวาทิต  ทองมาก    กรรมการ 
นางสาวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง   กรรมการ 
นางสาวมานิดา  ปามุทา    กรรมการ 
นายฉัตรชัย  กาสี     กรรมการ 
อาจารย์ ดร.สุภณิดา  พัฒธร   กรรมการและเลขานุการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางกนกพร  สัณห์ฤทัย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 

คณะผู้จัดท าคู่มือนักศึกษา 
 

ส ำนกัสง่เสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียนด ำเนินกำรประกนัคณุภำพ 
ภำยใตม้ำตรฐำนของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. 
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