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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแห่งเดียวของประเทศ ที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมตังอยู่ที่ถนนเพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร
ก่อตังขึนมาด้วยสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงเล็งเห็น
ความส้า คัญ ของการศึกษาฝ่ ายหญิง จึ งโปรดประทานอาคารพร้อมที่ดิ น 3 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา ให้
กระทรวงธรรมการจัดตังเป็นโรงเรียน ขณะนันกรมหมื่นพิทยาลาภพฤติยากร (พระราชวงศ์เธอพระองค์เจ้า
ธานีนิวัติ) ทรงด้ารงต้าแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ จึงได้โปรดให้จัดสร้างเป็นโรงเรียนขึนเมื่อวันที่ 4
มิถุนายน พ.ศ. 2475 และได้ตังชื่อโรงเรียนนีว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ” ตามหลักฐานใน
ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 49 พุทธศักราช 2475 หน้า 913
โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในขณะนันเปิ ดสอนเฉพาะแผนกฝึกหัดครูหญิงและ
มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจ้า ต่อมาได้ย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียนชันมัธยมปลาย (ม. 7, ม. 8) จาก
โรงเรียนเบญจมราชาลัย มาเรียนที่โรงเรียนนี และเปิดรับนักเรียนสามัญในปีต้นเพียงชันมั ธยม 4 โดยมี
อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า “พ” เป็นสัญลักษณ์และสีประจ้า
โรงเรีย น คือ สีเขีย ว ซึ่ง เป็น สีที่ต รงกับ วัน ประสูติของสมเด็จ พระราชปิตุจ ฉา เจ้า ฟ้า วไลยอลงกรณ์
ในปี พ.ศ. 2476 ได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึนอีกหลังหนึ่ง เปิดสอนในชันเรียน ม. 2 ถึง ม. 8 และแผนกฝึกหัด
ครูเพิ่มขึนอีก
โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
โดยเปิดสอนนักเรียนถึงชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นชันสูงสุด และภายหลังชื่อและฐานะของโรงเรียนก็มีการ
เปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์อีกครังหนึ่ง
พ.ศ. 2485 กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบวังสุนันทาให้จัดเป็นโรงเรียนกอปรกับขณะนันยังอยู่
ในช่วงสงครามโลก ครังที่ 2 จึงมีการย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและมัธยมปลายจากโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ไปยังวังสุนันทา จนกระทั่งญี่ปุ่นย้ายออกไปจากโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ จึงย้ายกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามเดิม
พ.ศ. 2487 สงครามโลกยั ง ไม่ ส งบ ทางราชการจึ ง ได้ อ พยพนั ก เรี ย นฝึ ก หั ด ครู ไปเรี ย นที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปทุมธานี อยุธยา และพิษณุโลก
พ.ศ. 2489 เมื่อสงครามโลกครังที่ 2 ยุติลง โรงเรียนเปิดสอนทังแผนกฝึกหัดครูและแผนกสามัญ
ที่โรงเรียนเดิมโดยที่แผนกสามัญเปิดสอนแบบสหศึกษาและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์”
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูจึงเปลี่ยนชื่อเป็น
“วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” เปิดการสอนถึงชันประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสูง มีนักเรียนระดับ
ป.กศ.ต้น, ป.กศ.สูง และนักเรียนสาธิตชัน ป. 5 ถึง ม.ศ. 3
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พ.ศ. 2515 เนื่ องจากมี จ้ า นวนนั กเรีย นมากและสถานที่ ไ ม่ เพี ย งพอที่จ ะบริ การ จึ ง ได้ ขยาย
วิทยาลัยไปอยู่ที่ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ต้าบลคลองหนึ่ง อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีเนือที่
ทังหมด 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ส่วนสถานที่เดิมได้จัดการศึกษาเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลายและใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสาธิตมัธยมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์”
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงรับวิทยาลัยครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ ให้เข้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2520 ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
และ พ.ศ. 2518 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2523 ได้ ย กเลิ กการผลิ ต นั กศึกษาในระดั บ ป.กศ. ต้ น คงผลิ ต นั ก ศึ ก ษาเฉพาะระดั บ
ป.กศ. สูง และปริญญาตรี
เมื่ อ วั น ที่ 12 ตุ ล าคม พ.ศ. 2527 กรมการฝึ ก หั ด ครู ได้ แ ก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู
พ.ศ. 2518 ให้สามารถเปิดสอนสาขาอื่นในระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2528 วิทยาลัยได้เปิดสอนระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์จึงใช้นามว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์”
ตั งแต่ นั นเป็ น ต้ น มา และ พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า
โปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ ม 112 ตอนที่ 14 เมื่ อ วั น ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 ยั ง ผลให้ ส ถาบั น ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
พ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร
เปิดสอนระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาภาคปกติ
พ.ศ. 2543 จังหวัดสระแก้วให้ใช้ที่ดินจ้านวน 894 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา ตังเป็นสถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษาสระแก้ว เปิดสอนระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษา
ภาคปกติ
พ.ศ. 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ
สถาบั น ราชภั ฏ เพชรบุ รี วิ ท ยาลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เป็ น สถาบั น ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ ได้ ท รงลงพระปรมาภิ ไ ธยในพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
พ.ศ. 2547 แล้ ว นั น ยั ง ผลให้ ส ถาบั น ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ ย กฐานะเป็ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตังแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรือ่ ง การขยายเวลารับสมัครทุนวไลยอลงกรณ์ 1 และทุนวไลยอลงกรณ์ 2
(สาหรับผู้สมัครคณะครุศาสตร์)
----------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ
ประจ้าปีการศึกษา 2557 ด้วยวิธีพิเศษเพื่อรับทุนวไลยอลงกรณ์ 1 และทุนวไลยอลงกรณ์ 2 ลงวันที่ 11
กรกฎาคม 2556 จากเดิมรับสมัครถึงวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 เนื่องจาก คณะครุศาสตร์ ก้าหนด
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ต้องสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครูด้วย มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อน
ก้า หนดการรับ สมั ครทุ น วไลยอลงกรณ์ 1 และทุ น วไลยอลงกรณ์ 2 เฉพาะผู้ ส มั ครเข้า ศึก ษาของคณะ
ครุศาสตร์ ดังนี
1. รับสมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
พร้อมช้าระเงินค่าสมัคร 300 บาท ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
2. ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2557 (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์) พร้อมช้าระเงินค่าสมัคร 300 บาท
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557
4. สอบคัดเลือก วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557
1) สอบข้ อ เขี ย น เวลา 09.00 – 11.00 น. (วิ ช าภาษาไทย วิ ช าภาษาอั ง กฤษ
วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์) และ เวลา 11.00 – 12.00 น. (วิชาความถนัดของสาขาวิชา)
2) สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (เลขที่เข้าสอบเรียงล้าดับตามประกาศ)
5. ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษา และผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ อั น ดั บ 2 วั น อั ง คารที่
18 มีนาคม 2557 (หากอันดับ 2 ไม่ใช้สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์จะไม่ได้รับทุน)
6. สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมอันดับ 2 วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 (ส้าหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้า
ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เลือกไว้เป็นอันดับ 1)
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557
8. รายงานตัวช้าระเงินลงทะเบียน วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557
- ค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็ บส้ าหรั บการจั ดการศึกษา (ตามประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ก้าหนดอัตราค่าธรมเรียมเรียกเก็บส้าหรับการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง))
- มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ชา้ ระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัย
ไม่เปิดสอนเนื่องจากมีจ้านวนผูส้ มัครน้อย
9. เอกสารที่ใช้สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา (นามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)
9.1 ใบสมัครที่ระบุการขอรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์
9.2 ส้าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือส้าเนาผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคการเรียน
9.3 ส้าเนาทะเบียนบ้าน

31

9.4 ส้าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
9.5 รูปถ่ายขนาด 1นิว หน้าตรง ท่าปกติไม่สวมหมวก ถ้า ไว้ไ ม่เกิน 6 เดือน จ้า นวน
2 รูป (เขียนชื่อผู้สมัครหลังรูปถ่ายไว้ด้วย)
9.6 เอกสารรับรองความประพฤติจากผู้อ้านวยการโรงเรียนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
9.7 ผลการสอบวัดความถนัด (PAT 5 และ PAT 1 หรือ PAT 2 หรือ PAT 7 ตามที่
ระบุในคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขา)
หมายเหตุ - ให้สาเนาเอกสารขนาด A4 อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาทุกฉบับ
- หากตรวจสอบพบว่า มีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา หรือเอกสารหลักฐานในการสมัคร
มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเป็นนักศึกษาและดาเนินคดีตามกฎหมาย
10. รับใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชัน 2
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ หรือ ติดต่อขอทราบรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2529-0674-7 ต่อ 322, 323 โทรศัทพ์สายตรง 0-2529-3594, 0-290-1432 หรือ
ทาง http://www.vru.ac.th หรือ http://acad.vru.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2556

(รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี)
รองอธิการบดี ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2557
ด้วยวิธีรับตรง
--------------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 2557 ด้วยวิธีรับตรงส้าหรับบุคคลทั่วไป
ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
1.1 ก้าลังศึกษาอยู่ในชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะส้าเร็จการศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 หรือจบการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.2 มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่สมัคร ซึ่งก้าหนดไว้ในคู่มือการรับสมัคร
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2557
1.3 มีความประพฤติดี
1.4 มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551
2. กาหนดการรับสมัคร
2.1 วิธีรับตรง รอบที่ 2
2.1.1 รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://web2020.vru.ac.th หรือ
http://www.vru.ac.th ตังแต่ วัน จั น ทร์ที่ 4 พฤศจิ กายน 2556 ถึง วัน อัง คารที่ 25 กุม ภาพั น ธ์ 2557
(ชาระเงินค่าสมัครผ่า นธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จานวน 300 บาท และค่าธรรมเนียม จานวน 10 บาท
ภายในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557)
2.1.2 รับสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ตั งแต่ วั น จั น ทร์ที่ 4 พฤศจิ กายน 2557 ถึง วั น ศุกร์ ที่ 28 กุม ภาพั น ธ์ 2557 รับ สมั ครทุ กวั น ตั้ ง แต่ เวลา
08.30 – 15.30 น. ยกเว้น วั นหยุ ดนั กขัตฤกษ์ (ช าระเงิ นค่า สมัครที่ฝ่ า ยการเงิน มหาวิ ท ยาลั ย จานวน
300 บาท)
2.1.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557
2.1.4 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557
- สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น. (วิ ชาภาษาไทย วิช าภาษาอังกฤษ
วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์ ) และ เวลา 11.00 – 12.00 น. (วิชาความถนัดของสาขาวิชา
ส้าหรับบางสาขาในคณะครุศาสตร์)
- สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
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2.1.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557
2.1.6 สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม (ส้าหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาที่เลือกอันดับ 1)
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557
2.1.7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557
2.1.8 รายงานตัวและช้าระเงิน วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557
- ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส้าหรับการจัดการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส้าหรับการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง))
- มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ช้าระไว้ทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่เปิด
สอนเนื่องจากมีจ้านวนผู้สมัครน้อย
หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่มารายงานตัวและช้าระเงินในวันที่ก้าหนดถือว่าสละสิทธิ์
2.2 วิธีรับตรง รอบที่ 3
2.2.1 รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://web2020.vru.ac.th หรือ
http://www.vru.ac.th ตังแต่วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 ถึง วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 (ชาระเงินค่า
สมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จานวน 300 บาท และค่าธรรมเนียม จานวน 10 บาท ภายในวันอังคาร
ที่ 1 กรกฎาคม 2557)
2.2.2 รับสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ตังแต่วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 –
15.30 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ชาระเงินค่าสมัครที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย จานวน 300 บาท)
2.2.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557
2.2.4 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557
- สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น. (วิ ชาภาษาไทย วิช าภาษาอังกฤษ
วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์ ) และ เวลา 11.00 – 12.00 น. (วิชาความถนัดของสาขาวิชา
ส้าหรับบางสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์)
- สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
2.2.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557
2.2.6 สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม (ส้าหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาที่เลือกอันดับ 1)
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557
2.2.7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557
2.2.8 รายงานตัวและช้าระเงิน วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557
- ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส้าหรับการจัดการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส้าหรับการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง))

61

- มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ช้าระไว้ทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่เปิด
สอนเนื่องจากมีจ้านวนผู้สมัครน้อย
หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่มารายงานตัวและช้าระเงินในวันที่ก้าหนดถือว่าสละสิทธิ์
3. ขั้นตอนการรับสมัคร
3.1 สาหรับผู้มาสมัครที่มหาวิทยาลัย
3.1.1 ศึกษารายละเอียดคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครในคู่มือการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 2557
หรือ (ดาวน์โหลดคู่มือในเว็บไซต์ http://web2020.vru.ac.th หรือ http://www.vru.ac.th)
3.1.2 กรอกรายละเอียดการสมัครให้เรียบร้อยแล้วสั่งพิมพ์บัตรประจ้าตัวผู้สมัคร จาก
เครื่องคอมพิ วเตอร์ ด้ านหน้ าห้ องส้ านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยน ชั น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็ จ พระ
ศรีนครินทร์
3.1.3 ติดรูปถ่ายพร้อมลงลายมือชื่อในบัตรประจ้าตัวผู้สมัครและแนบหลัก ฐานเพื่อ
น้า มายื่น ต่อ อาจารย์ผู้สัม ภาษณ์ ในวัน สอบสัม ภาษณ์ พร้อมทั งช้า ระเงิน ค่า สมัคร จ้า นวน 300 บาท ที่
งานการเงิน
3.1.4 เมื่อช้าระเงินค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครได้
3.2 สาหรับผู้สมัครออนไลน์ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
3.2.1 ศึกษารายละเอียดคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครในคู่มือการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 2557
(ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ http://web2020.vru.ac.th หรือ http://www.vru.ac.th)
3.2.2 กรอกรายละเอีย ดการสมั ครในระบบออนไลน์ (http://web2020.vru.ac.th
หรือ http://www.vru.ac.th) ให้เรียบร้อยแล้วสั่งพิมพ์บัตรประจ้าตัวผู้สมัคร จ้านวน 2 แผ่น
3.2.3 ติดรูปถ่ายพร้อมลงลายมือชื่อในบัตรประจ้าตัวผู้สมัคร แนบหลักฐานประกอบการ
สมั ค รยื่ นต่ ออาจารย์ ผู้ สั ม ภาษณ์ ในวั น สอบสั มภาษณ์ พร้ อมช้ า ระเงิ นค่ าสมั คร จ้ า นวน 300 บาท และ
ค่าธรรมเนียม จ้านวน 10 บาท ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในวันที่ก้าหนดรับสมัครออนไลน์
3.2.4 เมื่อช้าระเงินค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครได้
4. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (นามายื่นต่ออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์)
ใช้เอกสารส้าเนาขนาดกระดาษ A4 อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองส้าเนาทุกฉบับ
โดยต้องส่งเอกสารให้ครบตามที่ระบุ ดังนี
1. ส้าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือส้าเนาผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคเรียน 1 ฉบับ
2. ส้าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. ส้าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิว หน้าตรง ท่าปกติไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ้านวน 2 รูป
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หมายเหตุ - ให้สาเนาเอกสารขนาด A4 อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาทุกฉบับ
- หากตรวจสอบพบว่า มีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา หรือเอกสารหลักฐานในการสมัคร
มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเป็นนักศึกษาและดาเนินคดีตามกฎหมาย
5. ตรวจสอบรายชื่อ
5.1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทเี่ ว็บไซต์ http://web2020.vru.ac.th
หรือ http://www.vru.ac.th
5.2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่เว็บไซต์ http://web2020.vru.ac.th หรือ
http://www.vru.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2556

(รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2557

1. หลักสูตรและสาขาวิชาทีร่ ับสมัคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รับนักศึกษา 13 หลักสูตร
43 สาขาวิชา คือ
1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ผู้ส้าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรจะได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
1.1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1.1.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1.1.3 สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1.1.4 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1.1.5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.1.6 สาขาวิชาภาษาจีน
1.1.7 สาขาวิชาภาษาไทย
1.1.8 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1.1.9 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้ส้าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1.2.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- แขนงวิชาสัตวศาสตร์
1.2.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
1.2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1.2.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
1.2.5 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.2.6 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.2.7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1.2.8 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1.2.9 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
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1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้ส้าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร จะได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
1.3.1 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1.3.2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
1.3.3 สาขาวิชาจิตวิทยา
- กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
- กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน
- กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
1.3.4 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมกรรมการสื่อสาร
1.3.5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.3.6 สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
- แขนงวิชาบริหารภาครัฐและท้องถิ่น
- แขนงวิชาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1.3.7 สาขาวิชาดนตรีสากล
1.3.8 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
1.3.9 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้ส้าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร จะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
1.4.1 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
1.4.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
1.4.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1.4.4 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
- แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
- แขนงวิชาการตลาด
- แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1.4.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.4.6 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (นานาชาติ)
1.5 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้ส้าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร จะได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
1.5.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้ส้าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
1.6.1 สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
- กลุ่มวิชาระบบควบคุมและหุ่นยนต์
- กลุ่มวิชาการจัดการระบบ
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1.7 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้ส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
จะได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
1.7.1 สาขาวิชาการบัญชี
1.8 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี ผู้ส้าเร็ จการศึ กษา
ตามหลักสูตร จะได้รับปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
1.8.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- กลุ่มวิชาการวิจัยและวิเคราะห์ตลาด
1.9 หลั กสู ตรนิเทศศาสตรบั ณฑิ ต รับนั กศึกษาในระดับปริญญาตรี หลั กสู ตร 4 ปี ผู้ ส้ าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร จะได้รับปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
1.9.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์
- กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
1.10 หลั กสู ตรเทคโนโลยีบั ณฑิ ต รับนั กศึกษาในระดั บปริญญาตรี หลั กสู ตร 4 ปี ผู้ ส้ าเร็ จการศึกษา
ตามหลักสูตร จะได้รับปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
1.10.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
1.10.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
1.10.3 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1.11 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้ส้าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร จะได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
1.11.1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1.11.2 สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
1.12 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้ส้าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร จะได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
1.12.1 สาขาวิชาทัศนศิลป์
1.13 หลักสูตรนิติ ศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้ส้าเร็ จการศึกษา
ตามหลักสูตร จะได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
1.13.1 สาขาวิชานิติศาสตร์
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2. วิธีรับสมัคร/คุณสมบัติ
2.1 วิธีพิเศษ (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
2.1.1 เพื่อรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 1
(เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี หน้า 3)
2.1.2 เพื่อรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 2
(เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี หน้า 3)
2.2 วิธีรับตรง
2.2.1 จบการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ส้าหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี
2.2.2 มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่สมัคร
2.2.3 มีความประพฤติดี
2.2.4 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี หน้า 5

3. ขั้นตอนการรับสมัคร
3.1 สาหรับผู้มาสมัครที่มหาวิทยาลัย
3.1.1 ศึกษารายละเอีย ดคุณ สมบั ติ ของผู้ ส มั ครในคู่มื อการรับ สมั ค รนั กศึกษาภาคปกติ 2557
หรือ (ดาวน์โหลดคู่มือในเว็บไซต์ http://web2020.vru.ac.th หรือ http://www.vru.ac.th)
3.1.2 กรอกรายละเอียดการสมัครให้เรียบร้อยแล้วสั่ง พิมพ์บัตรประจ้าตัว จากเครื่องคอมพิวเตอร์
ด้านหน้าห้องส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชัน 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ พร้อม
ช้าระเงินค่าสมัคร จ้านวน 300 บาท ที่ฝ่ายการเงิน
3.1.3 ติดรูปถ่ายพร้อมลงลายมือชื่อในบัตรประจ้าตัวผู้สมัคร แนบหลักฐานประกอบการสมัครยื่น
ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครต่ออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ในวันที่ก้าหนดสอบสัมภาษณ์
3.1.4 เมื่อช้าระเงินค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครได้
3.2 สาหรับผู้สมัครออนไลน์ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
3.2.1 ศึ กษารายละเอี ย ดคุ ณ สมบั ติ ของผู้ สมั ครในคู่ มื อการรั บสมั ครนั กศึ กษาภาคปกติ 2557
(ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ http://web2020.vru.ac.th หรือ http://www.vru.ac.th)
3.2.2 กรอกรายละเอีย ดการสมัค รในระบบออนไลน์ (http://web2020.vru.ac.th หรือ
http://www.vru.ac.th) ให้เรียบร้อย แล้วสั่งพิมพ์บัตรประจ้าตัวผู้สมัคร
3.1.3 ติ ด รู ป ถ่ า ยพร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ ในบั ต รประจ้ า ตั ว ผู้ ส มั ค รทั ง 1 แผ่ น พร้ อ มช้ า ระเงิ น
ค่าสมัคร จ้านวน 300 บาท และค่าธรรมเนียม จ้านวน 10 บาท ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในวันที่ก้าหนด
รับสมัครออนไลน์ แนบหลักฐานประกอบการสมัครยื่นต่ออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ในวันที่ก้าหนดสอบสัมภาษณ์
3.1.4 เมื่อช้าระเงินค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครได้
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3.3 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (นามายื่นต่ออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์)
ใช้เอกสารส้าเนาขนาดกระดาษ A 4 อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองส้าเนาทุกฉบับ โดยต้อง
น้าเอกสารยื่นต่ออาจารย์สัมภาษณ์ในวันที่ก้าหนดสอบสัมภาษณ์ส่งเอกสารให้ครบตามที่ระบุ ดังนี
1. ส้าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือส้าเนาผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคเรียน 1 ฉบับ
2. ส้าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. ส้าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิว หน้าตรง ท่าปกติไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ้านวน 2 รูป
หมายเหตุ - ให้สาเนาเอกสารขนาด A4 อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาทุกฉบับ
- หากตรวจสอบพบว่า มีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา หรือเอกสารหลักฐานในการสมัคร
มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพเป็นนักศึกษาและดาเนินคดีตามกฎหมาย

4. กาหนดการรับสมัคร
วิธีพิเศษ (รอบ 2 เฉพาะครุศาสตรบัณฑิต) 16
1. รับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 1 (ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร)
1.1 รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://web2020.vru.ac.th หรือ http://www.vru.ac.th ตังแต่
วั น จั น ทร์ ที่ 4 พฤศจิ ก ายน 2556 ถึ ง วั น อั ง คารที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 (ช าระเงิ น ค่ า สมั ค รผ่ า น
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จานวน 300 บาท และค่าธรรมเนียม จานวน 10 บาท ภายในวัน อังคารที่ 25
กุมภาพันธ์ 2557)
1.2 รับสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตังแต่
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 –
15.30 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ชาระเงินค่าสมัครที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย จานวน 300 บาท)
1.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557
1.4 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557
1.4.1 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น. (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเหตุการณ์
โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์ ) และ เวลา 11.00 – 12.00 น. (วิชาความถนัดของสาขาวิชา ส้าหรับบาง
สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์)
1.4.2 สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (นาบัตรประจาตัวผู้สมัครพร้อมแนบหลักฐาน
ประกอบการสมัครยื่นต่ออาจารย์ผู้สัมภาษณ์)
1.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 (หากอันดับ 2 ไม่ใช้สาขาวิชาใน
คณะครุศาสตร์จะไม่ได้รับทุน)
1.6 สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม (ส้าหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาที่เลือกอันดับ 1) วันศุกร์ที่
21 มีนาคม 2557
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1.7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557
1.8 รายงานตัวและช้าระเงิน วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557
1.8.1 ช้าระอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 บาท
1.8.2 มหาวิ ท ยาลั ย จะไม่ คื น เงิ น ที่ ช้ า ระไว้ ทุ ก กรณี ยกเว้ น กรณี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ไม่ เ ปิ ด สอน
เนื่องจากมีจ้านวนผู้สมัครน้อย
หมายเหตุ - ให้สาเนาเอกสารขนาด A4 อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาทุกฉบับ
- หากตรวจสอบพบว่า มีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา หรือเอกสารหลักฐานในการสมัคร
มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเป็นนักศึกษาและดาเนินคดีตามกฎหมาย

2. รับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 2 (ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียน)
2.1 รับ สมั ครออนไลน์ ท างเว็ บ ไซต์ http://web2020.vru.ac.th หรือ http://www.vru.ac.th
ตั งแต่ วั น จั น ทร์ที่ 4 พฤศจิ กายน 2556 ถึง วั น อัง คารที่ 25 กุม ภาพั น ธ์ 2557 (ช าระเงิ น ค่า สมั ครผ่ า น
ธนาคารกรุง ไทยทุ กสาขา จ านวน 300 บาท และค่า ธรรมเนี ย ม จ านวน 10 บาท ภายในวั น อัง คารที่
25 กุมภาพันธ์ 2557)
2.2 รับสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตังแต่
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30–15.30 น.
ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ชาระเงินค่าสมัครที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย จานวน 300 บาท)
2.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557
2.4 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557
2.4.1 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น. (วิ ชาภาษาไทย วิ ชาภาษาอังกฤษ วิ ชาเหตุ การณ์
โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์) และ เวลา 11.00 – 12.00 น. (วิชาความถนัดของสาขาวิชา ส้าหรับบางสาขาวิชา
ในคณะครุศาสตร์)
2.4.2 สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (นาบัตรประจาตัวผู้สมัครพร้อมแนบหลักฐาน
ประกอบการสมัครยื่นต่ออาจารย์ผู้สัมภาษณ์)
2.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และผู้มีสิทธิ์สัมภาษ์อันดบ 2 วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557
(หากอันดับ 2 ไม่ใช่สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์จะไม่ได้รับทุน)
2.6 สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมอันดับ 2 วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 (ส้าหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าศึกษา
ต่อในสาขาที่เลือกอันดับ 1)
2.7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557
2.8 รายงานตัวและช้าระเงิน วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557
2.8.1 ค่า ธรรมเนี ย มเรี ย กเก็บ ส้ า หรับ การจั ด การศึกษา (ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก้าหนดอัตราค่าธรรมเรียมเรียกเก็บส้าหรับ
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง))
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2.8.2 มหาวิทยาลัยจะไม่คนื เงินที่ช้าระไว้ทุกกรณี ยกเว้นกรณีทมี่ หาวิทยาลัยไม่เปิดสอน
เนื่องจากมีจ้านวนผูส้ มัครน้อย
หมายเหตุ - ให้สาเนาเอกสารขนาด A4 อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาทุกฉบับ
- หากตรวจสอบพบว่า มีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา หรือเอกสารหลักฐานในการสมัคร
มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเป็นนักศึกษาและดาเนินคดีตามกฎหมาย

วิธีรับตรง
1. วิธีรับตรง รอบที่ 2
1.1 รั บ สมั ครออนไลน์ ท างเว็ บ ไซต์ http://web2020.vru.ac.th หรื อ http://www.vru.ac.th
ตั งแต่ วั น จั น ทร์ที่ 4 พฤศจิ กายน 2556 ถึง วั น อัง คารที่ 25 กุม ภาพั น ธ์ 2557 (ช าระเงิ น ค่า สมั ครผ่ า น
ธนาคารกรุง ไทยทุ กสาขา จ านวน 300 บาท และค่า ธรรมเนี ย ม จ านวน 10 บาท ภายในวั น อัง คารที่
25 กุมภาพันธ์ 2557)
1.2 รับสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ตังแต่วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30
– 15.30 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ชาระเงินค่าสมัครที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย จานวน 300 บาท)
1.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557
1.4 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557
- สอบข้ อ เขี ย น เวลา 09.00 – 11.00 น. (วิ ช าภาษาไทย วิ ช าภาษาอั ง กฤษ
วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์ ) และ เวลา 11.00 – 12.00 น. (วิชาความถนัดของสาขาวิชา
ส้าหรับบางสาขาในคณะครุศาสตร์)
- สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (นาบัตรประจาตัวผู้สมัครพร้อมแนบ
หลักฐานประกอบการสมัครยื่นต่ออาจารย์ผู้สัมภาษณ์)
1.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557
1.6 สอบสั มภาษณ์เพิ่ ม เติ ม (ส้ า หรับ ผู้ ที่ ไม่ มี รายชื่ อเข้า ศึกษาต่ อในสาขาที่ เลือกอันดั บ 1)
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557
1.7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557
1.8 รายงานตัวและช้าระเงิน วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557
- ค่าธรรมเนี ยมเรียกเก็บส้ าหรั บการจั ดการศึกษา (ตามประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บส้าหรับการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง))
- มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ช้าระไว้ทุกกรณี ยกเว้น กรณี ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่
เปิดสอนเนื่องจากมีจ้านวนผู้สมัครน้อย
หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่มารายงานตัวและชาระเงินในวันที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
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2. วิธีรับตรง รอบที่ 3
2.1 รั บ สมั ครออนไลน์ ท างเว็ บ ไซต์ http://web2020.vru.ac.th หรื อ http://www.vru.ac.th
ตั งแต่ วั น อั ง คารที่ 1 เมษายน 2557 ถึ ง วั น อั ง คารที่ 1 กรกฎาคม 2557 (ช าระเงิ น ค่ า สมั ค รผ่ า น
ธนาคารกรุง ไทยทุ กสาขา จ านวน 300 บาท และค่า ธรรมเนี ย ม จ านวน 10 บาท ภายในวั น อัง คารที่
1 กรกฎาคม 2557)
2.2 รับสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ตังแต่วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 –
15.30 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ชาระเงินค่าสมัครที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย จานวน 300 บาท)
2.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557
2.4 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557
- สอบข้ อ เขี ย น เวลา 09.00 – 11.00 น. (วิ ช าภาษาไทย วิ ช าภาษาอั ง กฤษ
วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์ ) และ เวลา 11.00 – 12.00 น. (วิชาความถนัดของสาขาวิชา
ส้าหรับบางสาขาในคณะครุศาสตร์)
- สอบสัม ภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (น าบั ต รประจ าตัว ผู้ สมั ครพร้อมแนบ
หลักฐานประกอบการสมัครยื่นต่ออาจารย์ผู้สัมภาษณ์)
2.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557
2.6 สอบสั มภาษณ์เพิ่ ม เติ ม (ส้ า หรับ ผู้ ที่ ไม่ มี รายชื่ อเข้า ศึกษาต่ อในสาขาที่ เลือกอันดั บ 1)
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557
2.7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557
2.8 รายงานตัวและช้าระเงิน วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557
- ค่าธรรมเนี ยมเรียกเก็บส้ าหรั บการจั ดการศึกษา (ตามประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บส้าหรับ
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง))
- มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ช้าระไว้ทุกกรณี ยกเว้น ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่เปิด
สอนเนื่องจากมีจ้านวนผู้สมัครน้อย
หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่มารายงานตัวและชาระเงินในวันที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
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5. ตรวจสอบรายชื่อ
5.1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์ http://web2020.vru.ac.th
หรือ http://www.vru.ac.th
5.2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่เว็บไซต์ http://web2020.vru.ac.th หรือ http://www.vru.ac.th

กาหนดการปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557
รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่
วันพุธที่ 6 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
ปฐมนิเทศ/ตรวจสุขภาพ
วันพุธที่ 13 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557
เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557
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สาขาวิชาและจานวนการรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัสหลักสูตรการรับนักศึกษาภาคปกติ
รหัสสาขาวิชา/จานวนที่รับ/ค่าธรรมเนียม/รายละเอียดแต่ละสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา/คณะ/ระดับ
คณะครุศาสตร์
ระดับปริญญาตรี 5 ปี
สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
เคมี - วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
ชีววิทยา - วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ภาษาจีน (ค.บ.)
ภาษาไทย (ค.บ.)
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ค.บ.)
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ค.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
จิตวิทยา (ศศ.บ.)
- กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
- กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน
- กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
นิติศาสตร์ (น.บ.)
ทัศนศิลป์ (ศป.บ.)
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสือสาร (ศศ.บ.)
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)
- แขนงวิชาบริหารภาครัฐและท้องถิ่น
- แขนงวิชาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดนตรีสากล (ศศ.บ.)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ.)
สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
เทคโนโลยีชีวภาพ (วท.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)

รหัสสาขาวิชา

จานวนที่รับ

ค่าธรรมเนียม
(ชาระวันรายงานตัว)

11001
11002
11003
11004
11005
11006
11007
11008
11009

60
60
60
60
60
30
60
60
60

8,500 บาท
8,500 บาท
8,500 บาท
8,500 บาท
8,500 บาท
23,500 บาท
11,500 บาท
26,500 บาท
26,500 บาท

รหัสสาขาวิชา

จานวนที่รับ

ค่าธรรมเนียม
(ชาระวันรายงานตัว)

12001

60

8,500 บาท

หน้า 26

12002
12003
12004
12005
12006
12007
12008
12009

30
30
30
80
30
30
40
240

8,500 บาท
8,500 บาท
8,500 บาท
11,000 บาท
8,500 บาท
8,500 บาท
8,500 บาท
8,500 บาท

หน้า 26
หน้า 26
หน้า 27
หน้า 27
หน้า 27
หน้า 28
หน้า 28
หน้า 29

12010
12011
12012
12013
12014

40
40
40
30
30

8,500 บาท
8,500 บาท
8,500 บาท
26,500 บาท
8,500 บาท

หน้า 29
หน้า 29
หน้า 30
หน้า 30-31
หน้า 31

รหัสสาขาวิชา

จานวนที่รับ

ค่าธรรมเนียม
(ชาระวันรายงานตัว)

13001
13002

60
30

9,500 บาท
9,500 บาท

หน้า 32
หน้า 32-33

13003
13004
13005
13006
13007

80
40
80
30
35

9,500 บาท
9,500 บาท
9,500 บาท
9,500 บาท
9,500 บาท

หน้า 33
หน้า 33
หน้า 34
หน้า 34-35
หน้า 35

18

รายละเอียดแต่ละ
สาขาวิชา
หน้า 22
หน้า 22
หน้า 23
หน้า 23
หน้า 23-24
หน้า 24
หน้า 24
หน้า 25
หน้า 25
รายละเอียดแต่ละ
สาขาวิชา

รายละเอียดแต่ละ
สาขาวิชา

สาขาวิชาและจานวนการรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัสหลักสูตรการรับนักศึกษาภาคปกติ
18
ชื่อสาขาวิชา/คณะ/ระดับ
รหัสสาขาวิชา/จานวนที่รับ/ค่าธรรมเนียม/รายละเอียดแต่ละสาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดแต่ละ
รหัสสาขาวิชา จานวนที่รับ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
(ชาระวันรายงานตัว)
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)
13008
105
10,500 บาท
หน้า 36-37
การจัดการสถานพยาบาล (ส.บ.)
13009
90
16,,500 บาท
หน้า 37
โภชนาการและการก้าหนดอาหาร (วท.บ.)
13010
60
16,500 บาท
หน้า 35-36
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดแต่ละ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
รหัสสาขาวิชา จานวนที่รับ
(ชาระวันรายงานตัว)
สาขาวิชา
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
14001
25
9,500 บาท
หน้า 38
- แขนงวิชาสัตวศาสตร์
14002
25
9,500 บาท
หน้า 38
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
14003
25
9,500 บาท
หน้า 38-39
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดแต่ละ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
รหัสสาขาวิชา จานวนที่รับ
(ชาระวันรายงานตัว)
สาขาวิชา
สาขาวิชา
เทคโนโลยีเซรามิกส์ (ทล.บ.)
15001
30
10,500 บาท
หน้า 40
เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
15002
30
10,500 บาท
หน้า 40-41
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต (ทล.บ.)
15003
30
10,500 บาท
หน้า 41
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (ทล.บ.)
15004
30
10,500 บาท
หน้า 41
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (ทล.บ.) รับผูจ้ บ ม.6 และ ปวช.
15005
30
10,500 บาท
หน้า 42
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (ทล.บ.) รับผูจ้ บ ปวส.
15006
30
10,500 บาท
หน้า 42
วิศวกรรมอัตโนมัติ (วศ.บ.)
- กลุ่มวิชาระบบควบคุมและหุ่นยนต์ รับผูจ้ บ ม.6 และ ปวช.
15007
30
12,500 บาท
หน้า 42
15008
30
12,500 บาท
หน้า 42
- กลุ่มวิชาระบบควบคุมและหุ่นยนต์ รับผูจ้ บ ปวส.

- กลุ่มวิชาการจัดการระบบ รับผูจ้ บ ม.6 และ ปวช
- กลุ่มวิชาการจัดการระบบ รับผูจ้ บ ปวส.
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ทล.บ)
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) รับผู้จบ ม.6 และ ปวช
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) รับผู้จบ ปวส.
คณะวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา
การจัดการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
การจัดการทั่วไป (บธ.บ.)
การจัดการธุรกิจค้าปลีก (บธ.บ.)
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (บธ.บ.)
การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินการธนาคาร (บธ.บ.)
การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด (บธ.บ.)
การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)

15009

30

12,500 บาท

หน้า 42

15010
15011
15012
15013

30
30
30
30

12,500 บาท
10,500 บาท
9,500 บาท
9,500 บาท

หน้า 42
หน้า 43
หน้า 43
หน้า 43

รหัสสาขาวิชา

จานวนที่รับ

ค่าธรรมเนียม
(ชาระวันรายงานตัว)

16001
16002
16003
16004
16005
16006
16007

60
120
50
120
80
80
80

13,500 บาท
8,500 บาท
8,500 บาท
8,500 บาท
8,500 บาท
8,500 บาท
8,500 บาท
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รายละเอียดแต่ละ
สาขาวิชา
หน้า 44-45
หน้า 45
หน้า 45
หน้า 46
หน้า 46-47
หน้า 47
หน้า 47

สาขาวิชาและจานวนการรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รหัสหลักสูตรการรับนักศึกษาภาคปกติ
ชื่อสาขาวิชา/คณะ/ระดับ
รหัสสาขาวิชา/จานวนที่รับ/ค่าธรรมเนียม/รายละเอียดแต่ละสาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา
การบัญชี (บช.บ.)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.)
- กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์
- กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.)
- กลุ่มวิชาการวิจยั และวิเคราะห์ตลาด
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.)

รหัสสาขาวิชา

จานวนที่รับ

ค่าธรรมเนียม
(ชาระวันรายงานตัว)

16008
16009

120
60

8,500 บาท
8,500 บาท

หน้า 48
หน้า 48

16011
16013

25
25

8,500 บาท
8,500 บาท

หน้า 48
หน้า 48

16015

25

8,500 บาท

หน้า 49

รหัสสาขาวิชา

จานวนที่รับ

ค่าธรรมเนียม
(ชาระวันรายงานตัว)

รายละเอียดแต่ละ
สาขาวิชา

17001

80

41,500 บาท

หน้า 50

20

รายละเอียดแต่ละ
สาขาวิชา

อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี
รายการ

จานวน/บาท

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเก็บครังเดียวเมื่อขึนทะเบียนเป็นค่าขึนทะเบียนนักศึกษา
ค่าบัตรประจ้าตัวนักศึกษา ค่าเอกสารคู่มือการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็น
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา
2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป
2.2 ค่าธรรมเนียมสาขาวิชา
2.2.1 สาขาการศึกษา
2.2.2 สาขาศิลปศาสตร์
2.2.3 สาขาบริหารธุรกิจ
2.2.4 สาขาการบัญชี
2.2.5 สาขานิเทศศาสตร์
2.2.6 สาขาเศรษฐศาสตร์
2.2.7 สาขารัฐประศาสนศาสตร์
2.2.8 สาขาศิลปกรรมศาสตร์
2.2.9 สาขาวิทยาศาสตร์
2.2.10 สาขาเทคโนโลยี
2.2.11 สาขาสาธารณสุขศาสตร์
2.2.12 สาขานิติศาสตร์
2.2.13 สาขาวิศวกรรมศาสตร์
2.2.14 สาขาการจัดการท่องเที่ยว
2.2.15 สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
2.3 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย
2.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส้าหรับนักศึกษาที่ไม่ถือสัญชาติไทย

1,500

2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
3,000
3,000
3,500
5,000
6,000
34,000
4,000
3,000

หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี
อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะติดประกาศให้ทราบ
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คณะครุศาสตร์
ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
เนื้อหา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติด้านการจัดการศึ กษาปฐมวัย ฝึกให้ผู้เรียนมีความอดทน
เสียสละมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก สามารถผลิตสื่อและจัดหาอุปกรณ์ส้าหรับเด็ก
ส่งเสริมความพร้อมและความสามารถของเด็กปฐมวัย สามารถให้การดูแลเด็กตังแต่อายุแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี
ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กหรือในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูปฐมวัย
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ผู้ส้าเร็จการศึกษาสามารถเป็นครูอนุบาลในสถานศึกษาของรัฐ
และเอกชน สามารถเป็นเจ้าของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึน
ทังในและต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่้ากว่า 2.50
3. มีผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) แนบมาพร้อมใบสมัคร

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหา เน้นวิชาการทางคณิตศาสตร์ เนือหาแคลคูลัส เรขาคณิต การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
พีชคณิต สถิติ และคณิตศาสตร์ ที่น่าสนใจ โดยฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีเหตุผล และสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้ตลอดจนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม อีกทังมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ผู้ส้าเร็จการศึกษาสามารถเป็นครูคณิตศาสตร์ในสถานศึกษา
ทังภาครัฐและเอกชนตังแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนสามารถศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาที่สูงขึนทังในและต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ อังกฤษ – คณิต
หรือสายศิลป์ค้านวณ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่้ากว่า 2.00
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่้ากว่า 2.50
4. มีผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) แนบมาพร้อมใบสมัคร
5. มีผลการสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) แนบมาพร้อมใบสมัคร
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3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เนื้อหา เน้นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถท้าการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ผู้ส้าเร็จการศึกษาสามารถเป็นครูในกลุ่มสาระการเรีย นรู้
วิท ยาศาสตร์ ในระดั บการศึกษาขันพืนฐานและอาชี วศึกษา หรือท้ างานอื่นๆ ในหน่ว ยงานที่ เกี่ย วข้อง
สามารถศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทังในและต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่้ากว่า 2.50
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่้ากว่า 2.00
4. มีผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) แนบมาพร้อมใบสมัคร
5. มีผลการสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) แนบมาพร้อมใบสมัคร

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เนื้อหา เน้นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถท้าการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
การประกอบอาชีพและศึกษาต่ อ ผู้ส้าเร็จการศึกษาสามารถเป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิท ยาศาสตร์ ในระดั บการศึกษาขันพืนฐานและอาชี วศึกษา หรือท้ างานอื่นๆ ในหน่ว ยงานที่ เกี่ย วข้อง
สามารถศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทังในและต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่้ากว่า 2.50
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่้ากว่า 2.00
4. มีผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) แนบมาพร้อมใบสมัคร
5. มีผลการสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) แนบมาพร้อมใบสมัคร

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เนื้อหา เน้นการให้ความรู้และทักษะที่ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษซึ่งสามารถน้าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพครู รวมทังสามารถพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอนจะเน้นทังทฤษฎีและเทคนิค
วิธีการสอนภาษาอังกฤษที่สามารถประยุกต์ใช้ในการสอนได้
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ผู้ส้า เร็จ การศึกษาสามารถเป็น ครูส อนภาษาอัง กฤษและ
ท้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษาทังสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญา
ที่สูงขึนทังในและต่างประเทศ
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คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่้ากว่า 2.50
3. มีผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) แนบมาพร้อมใบสมัคร

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
เนื้ อ หา เน้ น การให้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการสอนภาษาจี น ซึ่ ง เป็ น วิ ช าที่ มี ค วามส้ า คั ญ ต่ อ
การติดต่อสื่อสาร การด้ารงชีวิต มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน และศิลปวัฒนธรรมจีน
การประกอบอาชีพ
1. ครูสอนวิชาภาษาจีนในทุกสังกัด
2. นักวิชาการด้านการสอนและภาษาจีน
3. ล่าม, นักแปล
4. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
5. พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทังภาครัฐและเอกชน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาโปรแกรมภาษาจีนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่้ากว่า 2.50
3. ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดแววความเป็นครูตามที่คณะก้าหนด
4. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เนื้อหา เน้นการให้ความรู้และผลิตครูภาษาไทยทีม่ ีศักยภาพด้านการใช้ภาษาไทยทุกทัษะ ทังด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประกอบอาชีพ
1. ครู / อาจารย์สอนภาษาไทย
2. นักวิชาการด้านภาษาไทย
3. บุคลากรด้านการผลิตสื่อการสอนภาษาไทย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551

24
20

8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
เนื้อหา มุ่งเน้นผลิตครูวิชาชีพชันสูงที่มีความสามารถด้านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิชาชีพ
มีทักษะการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน้าความรู้ความเข้าใจในเนือหาวิชาวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทังจิตวิทยาศาสตร์ มีการแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน้าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสม
การประกอบอาชีพ
1. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม/บริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551
3. ผ่านเกณฑ์การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
เนื้อหา เน้นผลิตครูคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถและคุณธรรม พร้อมที่จะ
ประกอบวิชาชีพครูคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพที่จะพัฒนางานใน
หน้าที่และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้า เป็นผู้น้าทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานหน้าที่ครูคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
การประกอบอาชีพ
1. ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกสังกัด
2. นักวิชาการทางการศึกษาคณิตศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ
สายศิลป์ – ค้านวณ
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551
3. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการวัดแววความเป็นครูตามที่คณะก้าหนด
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
เนื้อหา มุ่งเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรเชิงสหวิทยาการและบูรณาการ
(interdisciplinary and integrated) สนับสนุนบรรยากาศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้วิธีคิดแบบองค์รวม โดยใช้
ชุมชนเป็นห้องเรียน การปฏิบัติงานพืนที่ในการวิจัยร่วมกับท้องถิ่น โดยมีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์
สังเคราะห์ ร่วมกับชุมชนมากกว่าการเรียนในห้องเรียน
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ หลักสูตรได้ออกแบบไว้เพื่อให้บัณฑิตสามารถท้างานในชุมชนได้
เช่น หน่วยงานทังภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เกษตรชุมชนทังที่เป็นของตนเอง และการส่งเสริมให้แก่
ชุมชนงานสาธารณสุขมูลฐาน นักพัฒนาบุคลากรในองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรการเงินชุมชน หรือประกอบ
อาชีพอิสระอื่น ๆ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดั บมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่าทังนีอยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
เนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางจิตวิทยา มุ่งเน้นการเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น
รวมถึงความสามารถปรับตัวและการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งน้าไปสู่การด้ารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นสุขสามารถน้าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยเมื่อเข้ามา
เรียนแล้วสามารถเลือกกลุ่มวิชาได้ตามความสนใจได้ 1 กลุ่ม ตามความสนใจดังนี
1) กลุ่ มวิช าจิ ตวิ ท ยาการปรึกษาและการแนะแนว มุ่ ง เน้ น ทฤษฎีและการปฏิบั ติ การทาง
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ทังการฝึกปฏิบัติรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อให้สามารถท้าหน้าที่
ในการช่วยเหลือให้บุคคลมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหา และการวางแผนการด้าเนินชีวิตให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับความเป็นจริง
2) กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน มุ่งเน้นให้เป็นผู้มีความสามารถในการพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์
ในทุกด้าน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทังยังศึกษาในรายวิชาที่มี
ความหลากหลายเหมาะแก่ ก ารท้ า งานที่ เ ป็ น สหวิ ช า สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ วิ ช าชี พ อื่ น ๆ เช่ น งาน
สาธารณสุข งานพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
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3) กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มุ่งเน้นศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์
สามารถน้าความรู้ไปบริหารบุคลากรในอุตสาหกรรมและองค์การ ฝึกปฏิบัติด้านการฝึกอบรมเพื่อท้าหน้าที่
พัฒนาบุคลากรทางอุตสาหกรรมและองค์การ อีกทังการสร้างความปลอดภัยในการท้างานของบุคลากรใน
องค์การเพื่อให้เป็นองค์การแห่งความสุข
การประกอบและการศึกษาต่อ 1) สามารถประกอบอาชีพ อาทิ นักจิตวิทยาประจ้าโรงพยาบาล
ชุมชน นักจิตวิทยาประจ้าศาล นักจิตวิทยาประจ้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักจิตวิทยาโรงเรียนครูแนะ
แนว เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวิชาการ นักวิจัย เป็นต้น 2) สามารถศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทสาขาจิตวิทยา และสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
2. ทางหลักสูตรจิตวิทยาขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกลุ่มนักศึกษาเองในกรณีที่จ้านวนนักศึกษา
ไม่ครบตามจ้านวนในภายหลังโดยทางหลักสูตรได้พิจารณาโดยมี เกณฑ์การวัด เช่น บุคลิกภาพ ความถนัด
ความสนใจ และผลการเรียน ทังนีเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษาและประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
เนื้อหา ศึก ษาความรู้ ท างกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ กฎหมายอาญา กฎหมายรัฐ ธรรมนู ญ
กฎหมายปกครอง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ภาษีอากร และกฎหมายส้าคัญอื่นๆ ตลอดจนวิธีการทาง
นิติศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในกระบวนการคิดอย่างนักนิติศาสตร์ และสามารถใช้เหตุผลทางกฎหมาย
ในการโต้แย้ง การตีความ และการวิเคราะห์ทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ สามารถประกอบอาชีพทางกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ เช่น
ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ต้ารวจนิติกร ฯลฯ และงานภาคเอกชน เช่น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายตลอดจน
เป็นพืนฐานในการศึกษาต่อด้านกฎหมายในระดับสูงต่อไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า

4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
เนื้อหา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาทฤษฎีศิลปะและปฏิบัติงานศิลปะด้านวิชาชีพหลากหลาย
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ สามารถประกอบอาชีพอิสระ ครูศิลปะ หน่วยงานบริษัทเอกชน
วงการโฆษณา ภาพยนตร์ ทีวีอย่างกว้างขวาง สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่้ากว่า 2.00
3. สอบทฤษฎีและปฏิบัติในความรู้ที่เกี่ยวข้อง
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5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
เนื้อหา หลักสูตรภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์
อย่างกว้างขวาง ทังด้านภาษา วรรณคดี ภาษาเพื่อการสื่อสารและการวิจัยทางภาษา ฝึกให้เป็นผู้มีเหตุผล
มีปฏิภาณไหวพริบ มีความรู้คู่กับคุณธรรม และมีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือสมกับที่เรียกว่านักภาษา
การประกอบอาชีพ
1. งานพัฒนาบุคลากรและเอกสาร เช่น งานฝึกอบรม งานพัฒนาบุคลากร งานธุรการ
งานสารบรรณ งานเลขานุการ เป็นต้น
2. งานด้านธุรกิจการพิมพ์ เช่น บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ งานพิสูจน์อักษร
3. งานอิสระสร้างสรรค์ เช่น นักเขียนบันเทิงคดี และสารคดี
4. งานสื่อสารมวลชน เช่น นักข่าว ผู้ประกาศข่าว นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์
5. นักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรม
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ สาขาภาษาและวรรณคดีไทย
สาขาวรรณกรรม และสาขาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยทังในประเทศและต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เนื้อหา ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน วรรณคดี การท่องเที่ยว การโรงแรม
การแปล ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 450 ชั่วโมงและสหกิจศึกษา 640
ชั่วโมง
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
1. ล่าม มัคคุเทศก์ นักแปล
2. งานส้านักงานฝ่ายต่างประเทศ
3. พนักงานฝึกอบรมทางภาษา
4. โอกาสศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ทังนีอยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551
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7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เนื้อหา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์เป็นหลักสูตรที่ผลิตนักปฏิบัติงานเชิงบูรณาการที่มีความรู้
กระบวนทัศน์และทักษะในการใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี และความต้องการของสังคม โดยศึกษาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการองค์การภาครัฐ โดยเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ต่อไปนี เช่น การบริหาร
จัดการ รัฐศาสตร์ กฎหมาย นโยบายสาธารณะ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และจิตวิทยา
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ สามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารระดับผู้ปฏิบัติการในหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการฝ่ายปกครองหรือท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ทหาร ต้ารวจ และ
อื่นๆ
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
แขนงวิชาบริหารภาครัฐและท้องถิ่น
เนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับสาระส้าคัญของเนือหาวิชาสายสังคมศาสตร์ ทฤษฎีและยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การวางแผนและการประเมินแผนกลยุทธ์ ระบบบริหารงานภาครัฐและเอกชน
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ การปกครองท้องถิ่นไทย ฯลฯ
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรมหาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. ศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ ด้านสหวิทยาบริการ พัฒนบริหารศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า

แขนงวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
เนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับสาระส้าคัญของเนือหาวิชาสายสังคมศาสตร์ ทฤษฎีและยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาพลังทางสังคม สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว เพื่อการพัฒนา
ส้าหรับงานพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางสังคม การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ส้าหรับงานพัฒนา สวัสดิการสังคม ฯลฯ
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ เป็นนักวิชาการและนักพัฒนาที่สามารถปฏิบัติงานในองค์กร
ทังภาครัฐและเอกชน เช่น วางแผนนโยบายการจัดการพัฒนา นักวิชาการพัฒนาท้องถิ่น การท้างานกับ
องค์กรเอกชน (NGO) เป็นต้น นอกจากนียังสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ต่อไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
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9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
เนื้อหา นักศึกษาดนตรีสากลมีความรู้ ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรีตลอดจนต้องมี
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เกี่ยวกับดนตรีสากล มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถน้าความรู้และทักษะมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพ
1. ครูหรืออาจารย์สอนดนตรี
2. ผู้ควบคุมวงดนตรี (Conductor)
3. ผู้สร้างสรรค์งานดนตรีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดนตรี
4. ผู้ก้ากับและควบคุมระบบเสียง (Sound Engineer)
5. นักดนตรีอิสระ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ส้าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551
3. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้อย่างน้อย 1 ชิน

10. หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
เนื้อหา ผลิตบัณฑิตให้ เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระดับสากล
เข้าใจความแตกต่า งด้านวัฒ นธรรม มี คุณธรรม จริยธรรม สามารถน้าความรู้ และทักษะไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนางานอาชีพและสามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ทังในและต่างประเทศ
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ผู้ที่ส้าเร็จการศึกษา
มีโอกาสที่จะท้างานต่าง ๆ หรือศึกษาต่อ ดังนี
1. พนักงาน / เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษ
2. พนักงาน / เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือองค์กรในต่างประเทศ
3. พนักงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
4. พนักงานโรงแรม
5. มัคคุเทศก์
6. พนักงานสายการบิน
7. พนักงานบริษัท
8. รับราชการ
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9. อาชีพอิสระ
10. ล่าม
11. ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสาขาอื่น
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ส้าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ
หรือต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยรับรอง
2. เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551
3. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมินของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ อ
การสื่อสารนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
เนื้อหา
ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล การจัดการ
ฐานข้อมูล การจัดเก็บและเผยแพร่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การประกอบอาชีพ
1. นักสารสนเทศ
2. นักเอกสารสารสนเทศ
3. บรรณารักษ์
4. นักจดหมายเหตุ
5. นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. นายหน้าค้าสารสนเทศ
7. อาชีพอิสระ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ส้าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่้ากว่า 2.00
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
เนื้อหา บัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถท้างานด้านคหกรรมศาสตร์ เช่น เจ้าหน้าที่
ฝ่ายผลิต พนักงานฝ่ายโภชนาการสายการบิน ผู้จัดการร้านอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานฝ่ายอาหารในโรงแรม
และภัตตาคาร เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ร้านอาหาร จัดดอกไม้ งานฝีมือ งานเสือผ้า งานประดิษฐ์ เลียงดูเด็ก และ
ผู้สูงอายุ นอกจากนันยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
การประกอบอาชีพ
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตอาหารและควบคุมคุณภาพอาหาร
2. พนักงานฝ่ายโภชนาการในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่ม
4. พนักงานฝ่ายอาหารในโรงเรียนและภัตตาคาร
5. เจ้าของธุรกิจส่วนตัว จ้าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจงานดอกไม้ งานเสือผ้า งานศิลปะ
ประดิษฐ์
6. เจ้าหน้าที่เลียงดูเด็กและคนชรา
7. นักพัฒนาการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า และให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551
3. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเน้นให้มีความสามารถในการพัฒนา
ปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม การเพาะเลียงเซลล์และเนือเยื่อ
เน้นการใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมกระบวนการหมัก กระบวนการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการน้าวัสดุเหลือทิงทางการเกษตรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์
การประกอบอาชีพ ผู้จบการศึกษาสามารถท้างาน ค้นคว้าวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ควบคุม
การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องวิจัย ห้องปฏิบัติการ ในหน่วยงาน
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ทังภาครัฐและภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระได้ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิจัยและพัฒนา หรือ
ควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม นักวิจัย นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ใน
หน่วยราชการและเอกชน
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ พันธุวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) สายการเรียนวิทย์ - คณิต
หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551
3. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื้อหา ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และล้าดับขันในการเขียนโปรแกรม ทังแบบ
เชิงวัตถุและระดับสูง เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อน้าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาหน่วยงานและ
องค์กรในท้องถิ่น โดยการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
1. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
3. นักพัฒนาระบบสารสนเทศ
4. ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ
5. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
6. ผู้บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ผู้สนับสนุนงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
8. นักออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย
9. นักออกแบบและพัฒนาสื่อกราฟฟิกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
10. นักพัฒนาโปรแกรมเกมและการ์ตูนเคลื่อนไหว
11. ผู้ประกอบการกิจการอิสระ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
2. เป็ นไปตามข้ อบั งคับของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551
3. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เนื้อหา ศึกษาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การประกอบอาชีพ
1. นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
2. นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์
3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
4. โปรแกรมเมอร์
5. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
6. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
7. ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
8. นักพัฒนาเว็บไซต์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
2. เป็ นไปตามข้ อบั งคับของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551
3. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เนื้ อ หา เป็ น วิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพอนามั ย ความปลอดภั ย และสภาพแวดล้ อ มใน
การท้ างานของผู้ ปฏิบัติ งาน โดยมี หน้ าที่ ในการป้ องกัน การเกิด อุบั ติเหตุ ในงานและโรคจากการท้ างาน
การตรวจวัดสภาพแวดล้อมและการจัดสภาพแวดล้อมการท้างานให้เหมาะสม การส่งเสริมสุขภาพทังร่างกาย
และจิตใจ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และชุมชน
การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
- หน่วยงานภาครัฐ อาทิ สถาบั นความปลอดภั ยในการท้างาน กองตรวจความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้า การบินไทย
- หน่วยงานเอกชน เช่น ปูนซีเมนต์ไทย ปตท. บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ นิคมอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ เป็นต้น
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ตามที่กฎหมายก้าหนด
ในสถานประกอบการต่างๆ
- หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น
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- ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
- ครู อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- นักวิชาการและนักวิจัย เป็นต้น
คุณสมบัติของผู้สมัคร ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (สายวิทย์-คณิต)
และผ่านการคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เนื้อหา เน้ นให้ผู้เรียนศึกษาทั งภาคทฤษฎี และปฏิบั ติในการจัด การสิ่ง แวดล้ อมชุ มชน และ
โรงงานอุตสาหกรรม โดยสามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดการสิ่งแวดล้อมได้
การประกอบอาชีพ
1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานราชการและเอกชน
2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานราชการและเอกชน
3. เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นเช่น ต้าบล เทศบาล และจังหวัด
การศึกษาต่อ ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การวางแผนสิ่งแวดล้อมฯ สิ่งแวดล้อมศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) สายการเรียนวิทย์ - คณิต
2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551
3. เป็นไปตามมติของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
เนื้อหา โภชนาการมีส่ วนส้าคัญในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ ป้ องกันและรักษาโรคโดยอาศั ย
กระบวนการเรียนรู้ในศาสตร์ด้านอาหาร โภชนาการ และการก้าหนดอาหารให้เหมาะสมกับเพศ วัย และ
ภาวะสุขภาพ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ เหมาะสม และถูกสุขลักษณะซึ่งจะน้าไปสู่
การมีสุ ขภาพที่ ดีของบุ คคล ครอบครัว และชุม ชนหลักสูต รนีมุ่ งผลิตบั ณฑิ ต ให้ มี องค์ความรู้และทั กษะ
สามารถน้าความรู้ด้านอาหาร โภชนาการ และการก้าหนดอาหาร ไปประยุกต์ ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันและบ้าบัดรักษาโรค รวมทังฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในชุมชน
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
1. นักก้าหนดอาหาร นักโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข ในหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. นักก้าหนดอาหาร นักโภชนาการ ในโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพและหน่ วยงานส่งเสริม
สุขภาพ
3. นักก้าหนดอาหาร นักโภชนาการ ในสถานบริการอาหาร สถานประกอบการด้านอาหาร
4. นักก้าหนดอาหาร นักโภชนาการ ในบริษัทผู้ ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ
บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร
5. นักวิชาการในสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
6. ประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัวในด้านอาหารและโภชนาการ
7. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาเดียวกันหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ส้าเร็จการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีพืนฐานทางวิทยาศาสตร์
2. ขันประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านอาหารและโภชนาการหรือเทียบเท่า และให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. เป็ น ไปตามข้ อบั งคับ มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551

8. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
เนื้อหา หลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง เพิ่มบทบาทของผู้ส้าเร็จการศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและพฤติกรรมเสี่ยงด้าน
สุ ขภาพตลอดจนการปรับ เปลี่ ย นพฤติ กรรมสุ ข ภาพแก่ บุ ค คลในทุ ก ช่ ว งวั ย สามารถใช้ เทคโนโลยี และ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
การประกอบอาชีพ
1. นักวิชาการสาธารณสุข ในหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล
2. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
3. นักวิชาการด้านสุขภาพในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในองค์กรเอกชน
5. ประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุขศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายการเรียนทางวิทยาศาสตร์
หากเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องมีความรู้พืนฐานภาษาไทยและให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
2. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาขันประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขหรือเทียบเท่าและ
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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3. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551

9. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
เนื้อหา หลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเอง
เพิ่มบทบาทของผู้ส้าเร็จการศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่บุคคลในทุกช่วงวัย สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
การประกอบอาชีพ
1. นักวิ ช าการสาธารณสุ ขในหน่ ว ยงานบริการสุ ขภาพระดั บปฐมภูมิ และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบล
2. นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนบริการและงานบริการสาธารณสุขในหน่วยงาน
ต่าง ๆ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
3. ครู อาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่
บริหารทั่วไป ในโรงพยาบาลของรัฐบาล
5. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานระบบคุณภาพนักวิชาการเวชระเบียน นักเวชสถิติ นักวิชาการ
สารสนเทศ นักการตลาด เจ้าหน้าที่พัสดุและจัดซือในโรงพยาบาลเอกชน
6. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในองค์การมหาชน และเอกชนอื่น ๆ เช่น สถาบันรับรองสถานบริการ
สุขภาพ ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ ส้านักงานสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น
7. อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ สถานพยาบาลเสริมความงาม
ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการองค์การอนามัยโลก (WHO)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีพืนฐานทางวิทยาศาสตร์ หาก
เป็ นนั กศึกษาต่ างชาติ ต้ องมี ความรู้พื นฐานภาษาไทยและให้อยู่ ในดุ ลพิ นิ จของคณะกรรมการผู้รับผิ ดชอบ
หลักสูตร
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3. เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
เนื้อหา เน้นการเรียนรู้ด้านการผลิตพืชอย่างครบวงจรทางพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่
การผลิ ต เห็ด การเพาะเลี ยงเนือเยื่อ การเกษตรธรรมชาติ การขยายพั น ธุ์พื ช การปลู กพืช โดยไม่ใช้ ดิ น
การจัดสวนและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
การประกอบอาชี พและศึก ษาต่ อ สามารถประกอบอาชี พเป็ นนั กวิ ชาการหรือเจ้ าหน้ าที่ ด้ าน
การเกษตรของภาครัฐและภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายด้านการเกษตร
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ หรือประกอบอาชีพส่วนตัว และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) สายการเรียน
วิทย์ - คณิต ศิลป์ - ค้านวณ การศึกษานอกระบบ (กศน.) สายการเรียนวิทย์ - คณิต และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายการเกษตร

แขนงวิชาสัตวศาสตร์
เนื้อหา เน้นการเรียนรู้ด้านการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ อาทิ สัตว์ปีก โคนม โคเนือ แพะ และ แกะ เป็นต้น
โดยศึกษาในด้านพันธุ์ อาหารสัตว์ การจัดการเลียงดู การป้องกันโรคและการสุขาภิบาล การแปรรูปเนือสัตว์
และการจัดการฟาร์ม
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ สามารถท้างานด้านการผลิตสัตว์ทังภาครัฐและภาคเอกชน
การส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมการขาย นักวิชาการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ฟาร์ม
หรือบริษัทผลิตอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปเนือสัตว์ หรือประกอบอาชีพส่วนตัว และศึกษาต่อระดับปริญญาโท
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) สายการเรียน
วิทย์ - คณิต ศิลป์ - ค้านวณ การศึกษานอกระบบ (กศน.) สายการเรียนวิทย์ - คณิต และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายการเกษตร

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เนื้อหา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นการประยุกต์วิทยาศาสตร์ที่หลากหลายมาใช้
ในการผลิตอาหาร มีการเรียนรู้ถึงองค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของอาหาร ศึกษาและวิจัย
ทางด้านการผลิต การแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร

38
20

24

อาหารและโภชนาการ อาหารเพื่อสุขภาพ ระบบประกันคุณภาพอาหาร และการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
การประกอบอาชี พและศึก ษาต่ อ สามารถประกอบอาชี พ โดยเข้า ท้ า งานในภาครัฐ ได้ แ ก่
องค์การอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์เป็นต้น หรือในบริษัทเอกชน ด้านอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ได้แก่ โรงงานอาหารสดหรือแช่เยือกแข็ง โรงงานผลิต
อาหารส้าเร็จรูป โรงงานอาหารกระป๋อง โรงงานเบเกอรี่ โรงงานผลิตภัณฑ์นม ฯลฯ ในต้าแหน่งหัวหน้าส่วน
ผลิตฝ่ายประกั นคุณภาพ (QA) ฝ่ายควบคุม คุณภาพ (QC) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ (R&D) หรือ
ประกอบอาชีพส่วนตัว ท้าธุรกิจด้านอาหาร นอกจากนียังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) สายการเรียน
วิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - ค้านวณ
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
เนื้อหา หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ จัดการศึกษาในหลักสูตรทั งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในงาน
ด้านเซรามิกส์ โดยเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
เซรามิกส์ วัตถุดิบ การขึนรูป การประดิษฐ์และการตกแต่ งเซรามิกส์ การท้าพิมพ์และการหล่อ เตา และ
การเผาเซรามิกส์สีและการเคลือบเซรามิกส์ การวิจัยและพัฒนาเซรามิกส์ โครงการพิเศษเทคโนโลยีเซรามิกส์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์ เป็นต้น ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
นักศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ สถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ
การประกอบอาชีพ ผู้ที่ส้าเร็จการศึกษาสามารถน้าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ทังกิจการ
ส่วนตัว หรือหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เช่น นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ผู้ประกอบการเซรามิกส์
อิสระ หรือประกอบอาชีพที่ใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ฝ่ายการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม ฝ่ายควบคุมคุณภาพขององค์กร สถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรม ผู้บริหารใน
องค์การ หรือสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมเซรามิกส์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึนในสาขาเซรามิกส์ วิศวกรรมเซรามิกส์ วิศวกรรม
วัสดุศาสตร์ เป็นต้น ทังในประเทศและต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เนื้อหา หลักสูตรเทคโนโลยี วิ ศวกรรมการจั ดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาทั งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติโดยเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถพร้อมทังคุณธรรมให้กับสังคมและตลาดแรงงาน
เป็นการพัฒนาหลักสูตรในศาสตร์สาขาเฉพาะทางอันจะเป็นการยกระดับศักยภาพในการให้การศึกษา มีทักษะ
ในกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมและการจัดการวิศวกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการ
และหน่วยงานต่างๆ
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ผู้ที่ส้าเร็จการศึกษาสามารถน้าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ
ได้ทั งกิจการส่ว นตั ว หรือหน่ว ยงานรัฐบาลและเอกชน เช่น โรงงานผลิ ตชิ นส่ วน อุปกรณ์ อุต สาหกรรม
อุตสาหกรรมบริการ รวมทังงานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ นอกจากนียัง สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึนทัง
ในประเทศและต่างประเทศ
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คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
เนื้อหา หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต จัดการศึกษาทังภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยเน้น
การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะเกี่ยวกับระบบการผลิตในอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้อง
กับปรัชญาการศึกษา และมีความสามารถพิเศษในการเชื่อมโยงสหวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิต
และระบบอัตโนมัติ เพื่อสร้างผลงานที่มีความหลากหลายและความโดดเด่น การเรียนการสอนเน้นทักษะ
และวิชาการที่ใช้งานได้จริงในงานอุตสาหกรรมแทรกไว้ด้วย กรณีศึกษาที่เสริมสร้างการใช้เหตุผลและความมี
จริยธรรมเพื่อชีน้าให้นักศึกษามีค วามซื่อตรง และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ผู้ที่ส้าเร็จการศึกษาสามารถน้าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้
ทั งกิ จ การส่ ว นตั ว หรื อหน่ ว ยงานรัฐ บาลและเอกชน เช่ น โรงงานผลิ ต ชิ นส่ ว น อุ ป กรณ์ อุต สาหกรรม
อุตสาหกรรมบริการ รวมทังงานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ นอกจากนียังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน
ทังในประเทศและต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กลุม่ วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
เนื้อหา หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล จัดการศึกษาทังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้น
การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในกระบวนการวิศวกรรมเครื่องกล มีความหลากหลาย
และความโดดเด่น การเรียนการสอนแทรกไว้ด้วยกรณีศึกษาที่เสริมสร้างการใช้เหตุผลและความมีจริยธรรม
มีความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและ
หน่วยงานต่างๆ
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ผู้ที่ส้าเร็จการศึกษาสามารถน้าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ
ได้ทังกิจการส่วนตัว หรือหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ โรงงานผลิตชินส่วนอุปกรณ์
อุต สาหกรรม รวมทั งงานอุต สาหกรรมด้ านต่า งๆ นอกจากนียั งสามารถศึกษาต่ อในระดั บที่ สูง ขึนทังใน
ประเทศและต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ต่อเรือ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

41
20

กลุม่ วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
เนื้อหา หลักสูตรเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าจัดการศึกษาทังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้น
การเรียนมีทังกลุ่มวิชาที่เป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เช่น วิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มวิชาที่เป็นวิศวกรรม เช่น วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมส่องสว่าง วิศวกรรมระบบควบคุม เป็นการเพิ่ม
รายวิชาในกลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกลุ่มวิชาด้านวิศวกรรม ให้นักศึกษาได้เกิดทักษะมากขึน
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ผู้ที่ส้าเร็จการศึกษาสามารถน้าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้
ทังกิจการส่วนตัว หรือหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เช่น งานระบบไฟฟ้าโรงงาน งานระบบไฟฟ้าภายในและ
ภายนอก งานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม รวมทังงานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ นอกจากนียังสามารถศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึนทังในประเทศและต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชันสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
เนื้อหา วิศวกรรมอัตโนมัติ ถือเป็นองค์ความรู้ส้าคัญทางด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ ที่จะน้าไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการออกแบบระบบการท้ า งานของกระบวนการผลิ ต และการสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างด้ า น
ระบบอัตโนมัติ ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมต้องใช้เทคโนโลยีด้านระบบควบคุมอัตโนมัติในการ
ควบคุมการท้างาน
การประกอบอาชีพ ผู้ที่ส้าเร็จการศึกษาสามารถน้าความรู้ที่ได้ ทังในภาครัฐและเอกชน เช่น
วิศวกรพัฒนาระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม นักพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมอัตโนมัติ
ฝ่ายการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ฝ่ายควบคุมคุณภาพขององค์กร สถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรม
ฝ่ า ยซ่ อ มบ้ า รุ ง ขององค์ กร หั ว หน้ า งานในส่ ว นต่ า งๆ ในโรงงานอุ ต สาหกรรม ผู้ บ ริห ารในองค์ก ร หรื อ
สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึนทังในประเทศและต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็ นผู้ ส้ าเร็ จการศึกษาระดั บมั ธยมศึกษาปี ที่ 6 สายวิ ทยาศาสตร์ หรือประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
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4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เนื้อหา หลักสูต รออกแบบผลิต ภัณ ฑ์อุต สาหกรรม จัด การศึกษาทั งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
โดยเน้นการค้นคว้าวิจัย การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ การออกแบบทัง 2 มิติ
และ 3 มิติ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบเซรามิกส์
และผลิตภัณฑ์ในงานอุตสาหกรรม ออกแบบทัศนศิลป์ การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิก
เพื่อการโฆษณา พฤติกรรมผู้บริโภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
โครงการพิเศษออกแบบผลิตภัณฑ์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ
การประกอบอาชีพ ผู้ที่ส้าเร็จการศึกษาสามารถน้าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ทังกิจการส่วนตัว
หรือหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบกราฟฟิก
นักออกแบบงานหัตถอุตสาหกรรม ผู้ปฏิบัติการฝ่ายศิลป์ นักออกแบบด้านการออกแบบพาณิชศิลป์ นักออกแบบ
นิเทศศิลป์ และนักวิจัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึนทังในประเทศ และต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ สายศิลป์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
เนื้ อหา อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สื่ อสารและคอมพิ ว เตอร์ มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และมีทักษะเกี่ยวกับหลักการจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนีจะ
เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาส
ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายในองค์การ
การประกอบอาชีพ
1. นักพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร รับราชการทหารเหล่าสื่อสาร
2. พนักงานรัฐวิสาหกิจองค์การโทรศัพท์ วิทยุการบินพลเรือน กรมไปรษณีย์โทรเลข
3. วิศวกรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
4. พนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพประจ้าโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
5. เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6. หัวหน้าแผนกงานสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ สายศิลป์ – ค้านวณ
สายช่างอุตสาหกรรม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
แมคคาทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

43
22

คณะวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
เนื้อหา ศึกษาหลักวิชาทางการจัดการท่องเที่ยวที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
การท่องเที่ยวที่ดี อันจะน้ามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติโดยรวม
การประกอบอาชีพ
1. มัคคุเทศก์
2. ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว
3. พนักงานในบริษัทน้าเที่ยว
4. พนักงานบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน
5. พนักงานต้อนรับในธุรกิจโรงแรม
6. พนักงานในธุรกิจบริการ
7. จ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
8. เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
การศึกษาต่อ
1. ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2. ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ และสวิตเซอร์แลนด์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี
3. มีความสนใจในภาษาต่างประเทศอื่นๆ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ
6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
7. มีสุขภาพจิตที่ดีเหมาะสมต่อวิชาชีพ
8. มีจิตใจรักงานบริการ
9. มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
10. เป็นผู้มีความพร้อมส้าหรับการฝึกงานทุกปิดภาคเรียนฤดูร้อน
11. เป็นผู้มีความสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส้าหรับกิจกรรมในระหว่างการศึกษา
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คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ
1. มีพืนฐานความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
3. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และมีบุคลิกภาพดี
4. มีจิตใจรักงานบริการ

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
เนื้อหา หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการทั่วไปมุ่งมั่นจะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีใจรักและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบริหารธุรกิจ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมและสามารถท้าการวิจัยด้านธุรกิจ
การประกอบอาชีพ สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารส้านักงาน บริหารงานบุคคล บริหาร
โครงการต่างๆ เป็นวิทยากรบรรยาย การบริหารการผลิต นักพัฒนาองค์การ จัดการคุณภาพ การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ และสามารถประกอบอาชีพอิสระ
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
เนื้อหา อุต สาหกรรมการค้า ปลีก เป็น อุต สาหกรรมที่มีความส้า คัญ ต่อระบบเศรษฐกิจ ของ
ประเทศไทย การเพิ่มขึนของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยท้าให้เกิดความต้องการด้านก้าลังคนที่มีทักษะ
เฉพาะด้าน ผู้ช้านาญการด้านวิชาชีพการค้าปลีก ผู้ใ ห้บริการด้านการค้าปลีก เพื่อตอบสนองความต้องการ
ก้าลังคนด้านการค้าปลีก สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า สามารถจัดการการค้าปลีกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพในด้านการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน
และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องธุรกิจการจัดการธุรกิจค้าปลีก เช่น ฝ่ายจัดซือ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและ
คลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการตลาด นักออกแบบและจัดการหน้าร้าน นักวิชาการด้าน
การบริหารธุรกิจ ผู้ประกอบการค้าปลีก และนักบริหารธุรกิจค้าปลีก
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ (บธ.ม.) ในสถาบันการศึกษา
ของรัฐและเอกชนทังในประเทศและต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เป็น ไปตามข้อ บัง คับ ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551
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4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เนื้อหา ศึกษาเกี่ย วกับ ความรู้ท างด้ า นธุ รกิจในด้ า นการจั ด การโลจิ ส ติ กส์ และซั พ พลายเชน
บทบาทของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนต่ อองค์กรและระบบเศรษฐกิจ การด้าเนินงานด้านโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชนโดยมีความเข้าใจสภาพของปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
โดยอยู่ บนพื นฐานของจริย ธรรม เช่ น การจั ดหาและจั ดซื อ การจั ดการสิ นค้าคงคลัง การผลิ ต การขนส่ ง
การจั ดการวั สดุ การคลั งสิ น ค้า การกระจายสิ นค้า การค้า ระหว่ า งประเทศ กฎหมายต่ า งๆ ที่ เกี่ย วข้อ ง
เพื่อสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าท้างานได้ทังภาคเอกชน ภาครัฐบาล และ
องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภาคเอกชน ธุรกิจด้านการขนส่งทุกประเภท บริษัทเรือ สายการบิน การขนส่งทางบก บริษัท
ตัวแทนเรือ บริษัทตัวแทนการน้าเข้าและส่งออก บริษัททั่วไปที่มีแผนกน้าเข้าและส่งออก บริษัทขนส่งรับสินค้า
ทางทะเล/อากาศ/บก การท่ า เรื อ แห่ ง ประเทศไทย ท่ า เรื อ หรื อ ท่ า เที ย บเรื อ ของเอกชน อู่ ต่ อ เรื อ
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย สนามบิน พนักงานในองค์กรต่างๆ ทังระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร
เช่ น ฝ่ า ยจั ด ซื อ ฝ่ า ยผลิ ต ฝ่ า ยจั ด ส่ ง และคลั ง สิ น ค้ า ฝ่ า ยควบคุม วั ต ถุดิ บ ฝ่ า ยซั บ พลายเชน/โลจิ ส ติ ก ส์
ฝ่ายการขนส่งส้าหรับในระดับบริหารสามารถท้างานเป็นนักวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์ นักวางแผนใช้วัตถุดิบ
นักวิเคราะห์และสนับสนุนระบบปฏิบัติการ
ภาคราชการ เข้ารับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส้านักงาน ก.พ.
องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง การไฟฟ้ า ไปรษณีย์ไ ทย องค์กรการค้า โลก สถาบัน เหล็กและ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินการธนาคาร
เนื้อหา ศึกษาด้านระบบการเงิน การบริหารการเงินของธุรกิจการค้าในระดับจุลภาค และมหภาค
จนกระทั่งระดับนานาชาติ อีกทังยังศึกษาถึงเครื่องมือทางการเงินที่จะน้ามาใช้ช่วยการวิเคราะห์ตัดสินใจทาง
การเงินเพื่อพยากรณ์ วางแผน แก้ปัญหาทางการเงินต่าง ๆ ของธุรกิจและศึกษางานระบบของสถาบั น
การเงินต่าง ๆ ทังในประเทศ และต่างประเทศ
การประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระของตนเองได้ และสามารถท้างานในหน่วยงาน
ราชการและเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ด้านการลงทุน เจ้าหน้ราที่การเงินในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

46
25

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกในแขนงวิชาบริหารธุรกิจ ได้ทุก
สาขาวิชาทังมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
เนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การบริหารการขาย การโฆษณา และส่งเสริมการขาย
นโยบายผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละราคา การบริห ารช่ องทางการจั ด จ้ า หน่ า ย การตลาดการเกษตรและสหกรณ์
การสื่อสารทางการตลาด การตลาดบริการ การจัดซือ การมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การตลาด การตลาด
เพื่อสิ่งแวดล้อม การตลาดเพื่อสังคม การตลาดระหว่างประเทศ การพยากรณ์ยอดขาย การสัมมนาทาง
การตลาด การวิจัยการตลาด ปัญหาพิเศษทางการตลาด ฯลฯ รวมถึงการปฏิบัติงานจริงทางการตลาด
การประกอบอาชี พ สามารถท้ างานได้ ทังภาครัฐ และเอกชน เช่ น เจ้ า หน้ า ที่ฝ่ า ยการตลาด
พนักงานขาย วางแผนการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในสาขาวิชาบริหารธุรกิจในระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ใน
มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

7. หลัก สูต รบริห ารธุร กิจ บัณ ฑิต สาขาวิช าการบริห ารธุร กิจ แขนงวิช าการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์
เนื้อหา ศึกษาเกี่ ย วกั บ การบริหารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ พฤติ ก รรมองค์ การ การพั ฒ นาองค์ การ
แรงงานสั มพั นธ์ การสรรหาและบรรจุ พ นักงาน การวางแผนและนโยบายด้ านทรัพ ยากรมนุษ ย์ ระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การสร้ า งที ม งาน เทคนิ คการฝึ ก อบรมและการประชุ ม
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว และสามารถท้างานในหน่วยงาน
ราชการและเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายฝึกอบรม
ธุรกิจฝึกอบรม เป็นต้น
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในแขนงวิชาบริหารธุรกิจได้
ทุกสาขาวิชาทังมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
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8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
เนื้อหา ศึกษาความรู้ทางการศึกษาทั่ วไป และเน้นการเรียนหมวดวิชาเฉพาะด้านในสาขาวิชา
การบัญชี ทังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการมีคุณสมบัติเป็นผู้ศึกษาปริญญาตรี
ทางการบัญชี ตาม พรบ.การบัญชี ปี 2543 และเป็นไปตามข้อก้าหนดสภาวิชาชีพบัญชี
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่นักบัญชีและผู้สอบบัญชีทังใน
หน่ว ยงานภาครัฐและเอกชน และสามารถศึกษาต่ อในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิช า
บริหารธุรกิจได้ทุกสาขาวิชา
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เนื้อหา ศึกษาวิทยาการด้านระบบสารสนเทศ และการประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจ
และการจัดการ เช่น การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการและการจัดการระบบ
ฐานข้อมูล เป็นต้น
การประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้จัดการ
ฐานข้อมูล ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในต้าแหน่งที่ตรงกับสาขาวิชา
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และแขนงวิชาบริหารธุรกิจได้ทุกสาขาวิชาทังมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า

10. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
เนื้อหา ศึกษาวิชาความรู้ด้านการสื่อสารมวลชน โดยสามารถเลือกเรียนในสี่ กลุ่มวิชา ได้แก่
กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกลุ่มวิชา
วิชาการโฆษณา
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ สามารถประกอบอาชีพด้านการสื่อสารมวลชนได้หลากหลาย
ทังภาครัฐและเอกชน เช่น เป็น นักจัด รายการ ผู้สื่อข่า ว ช่า งภาพ นักโฆษณา นักประชาสัม พัน ธ์ และ
ช่างตัดต่อภาพยนตร์ นอกจากนียังสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ เช่น ช่างภาพอิสระ หรือรับถ่ายภาพนิ่ง
ภาพวีดีทัศน์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่้ากว่า 2.00
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11. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เนื้ อ หา ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร์ จุ ล ภาค เศรษฐศาสตร์ ม หภาค คณิ ต เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ เพื่ อ การจั ด การทางธุ รกิจ วิ จั ย ทางเศรษฐศาสตร์ การวิ เคราะห์โ ครงการและแผน และ
เนือหาวิชาทางกลุ่มวิชาบริหาร โดยแยกเรียนกลุ่มวิชาการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และกลุ่ม
วิชาการวิจัยและวิเคราะห์ตลาด
การประกอบอาชีพ ได้หลากหลายทังภาครัฐ เอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทน้าเข้า – ส่งออก
รวมทังสถาบันการเงินทังหมดในประเทศไทย นอกจากนีมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ที่มีความสามารถใน
การวิเคราะห์เชิงปริมาณแล้วยังมีความรู้เชิงวิเคราะห์
คุณ สมบั ติ ข องผู้ ส มัค ร เป็ น ผู้ ส้ า เร็จ การศึกษาในระดั บ มั ธ ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อ
เทียบเท่า
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
เนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบิน การจัดการการบริการการจราจรทางอากาศ
การจัดการความเสี่ยงส้าหรับธุรกิ จการบิน กฎหมายและข้อก้าหนดเกี่ยวกับการบิน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส้าหรับธุรกิจการบิน การจัดการงานบริการผู้โดยสารสายการบิน การขนส่งทางอากาศ การจัดการงานบริการ
บนเครื่องบิน ธุรกิจการบินระหว่างประเทศ การจัดการบริการลานจอดการขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ
การประกอบอาชีพ
1. พนักงานต้อนรับภาคพืนของสายการบินทังในและต่างประเทศ
2. พนักงานต้อนรับบนอากาศยานของสายการบินทังในและต่างประเทศ
3. พนักงานส้ารองที่นั่งและออกบัตรโดยสายของสายการบินทังในและต่างประเทศ
4. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน เช่น พนักงานขนส่งทางอากาศ
พนักงานบริการลานจอด เป็นต้น
5. พนักงานบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน
6. พนักงานในธุรกิจบริการ
การศึกษาต่อ บัณฑิตที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถไปศึกษาต่อยังสาขาที่เกี่ยวข้อง
ในระดับที่สูงกว่าทังในประเทศและต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
2. เป็ น ไปตามข้อบั ง คับ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551
3. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมินของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
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คู่มือรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 322, 323, 444 โทรสาร. 0-2529-3598 ต่อ 33
สายด่วนวิชาการ 0-2909-1432, 0-2529-3598 สายด่วนประชาสัมพันธ์ 0-2909-1992
หน่วยงาน
ส้านักงานอธิการบดี
ส้านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส้านักศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์หนังสือ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา (อาคาร 75 ปี)
งานประชาสัมพันธ์
งานการเงิน
งานวิชาการศึกษาทั่วไป
ฝ่ายอนามัย (อาคารพยาบาล)
อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ศูนย์กรุงเทพมหานคร
ศูนย์สระแก้ว

หมายเลขภายนอก
0-2529-0510
0-2529-1967
0-2909-1427-8
0-2529-1979
0-2909-3036
0-2909-1752
0-2909-3041-2
0-2909-1753
0-2909-1431
0-2909-3037
0-2909-1425
0-2909-1430
0-2909-1994
0-2909-1421-4
0-2529-3099
0-2529-3914
0-2529-3850
0-2529-3002 ต่อ 10
0-2529-3847
0-2529-3829
0-2909-3022
0-2215-3653-4
0-3744-7042-3
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หมายเลขภายใน
448, 449
124, 126, 226
128, 239
330, 473
331
132
232, 234
127
443
254 - 256
319, 437
314, 315
495
118
601
152
139
161
367 - 370
133
180, 181
497
-

คาเตือน
ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อย่าใช้วุฒิการศึกษาปลอม
อย่าปลอมแปลงเอกสาร – หลักฐาน
ที่ใช้ประกอบการสมัคร
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย จะตรวจสอบวุ ฒิก ารศึ ก ษาของผู้ ส มั ค รทุ ก คน โดยส่ ง ไป
ตรวจสอบกั บ สถาบั น หรื อ หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา หรื อ เอกสาร
ฉบับนันๆ
หากตรวจสอบพบว่า มีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา หรือเอกสาร
หลั ก ฐานเหล่ า นั น มหาวิ ท ยาลั ย จะถอนสภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาและ
ด้าเนินคดีตามกฎหมาย
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