
 

 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ& ในพระบรมราชูปถัมภ& 

จังหวัดปทุมธานี 
 



ก 

 

สารบัญ 
 

  หน0า 
หมวดท่ี 1 ข0อมูลท่ัวไป 1 

 1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4.  จํานวนหน�วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร2อมในการเผยแพร�หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสําเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ตําแหน�งวิชาการ คุณวุฒิของอาจารย=ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 3 
 10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ=ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป?นต2องนํามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
4 

 12. ผลกระทบจาก ข2อ 11 ต�อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข2องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

5 

 13. ความสัมพันธ=กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปAดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

5 

หมวดท่ี 2 ข0อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
 1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค=ของหลักสูตร 6 
 2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 7 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสร0างของหลักสูตร 9 
 1.  ระบบการจัดการศึกษา 9 
 2.  การดําเนินการหลักสูตร 9 
 3.  หลักสูตรและอาจารย=ผู2สอน 12 
 4.  องค=ประกอบเก่ียวกับประสบการณ=ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการ 

     ฝDกงาน) 
39 

 5.  ข2อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 40 
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สารบัญ (ต9อ) 
  หน0า 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู0กลยุทธ&การสอนและการประเมินผล 41 
 1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 41 
 2.  การพัฒนาผลการเรียนรู2ในแต�ละด2าน 42 
 3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จาก 

หลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping) 
45 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ&ในการประเมินผลนักศึกษา 52 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ= ในการให2ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 52 
 2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 52 
 3. เกณฑ=การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 53 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย& 54 
 1. การเตรียมการสําหรับอาจารย=ใหม� 54 
 2.  การพัฒนาความรู2และทักษะให2แก�คณาจารย= 54 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 55 
 1. การบริหารหลักสูตร 55 
 2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 57 
 3. การบริหารคณาจารย= 59 
 4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 59 
 5. การสนับสนุนและการให2คําแนะนํานักศึกษา 60 
 6. ความต2องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึงพอใจของ 

ผู2ใช2บัณฑิต 
 

60 
 7.  ตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 60 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 62 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 62 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 62 
 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 62 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 62 
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สารบัญ (ต9อ) 
  หน2า 

ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก ข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=ในพระบรม

ราชูปถัมภ=จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

 
 

64 
 ภาคผนวก ข ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรม

ราชูปถัมภ=จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการเทียบโอนผลการเรียน
และยกเว2นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 

 
 

79 
 ภาคผนวก ค ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= 

จังหวัดปทุมธานีว�าด2วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร2อนสําหรับ
นักศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2549 

 
 

84 
 ภาคผนวก ง หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 87 
 ภาคผนวก จ  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรม

ราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานีท่ี 1648/2556เรื่อง แต�งต้ัง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยความปลอดภัย 

 
 
 

96 
 ภาคผนวก ฉ  รายงานการวิพากษ=หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา     

อาชีวอนามัยความปลอดภัย 
 

98 
 ภาคผนวก ช ผลงานทางวิชาการของอาจารย=ประจําหลักสูตร 103 
 ภาคผนวก ซ รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค=ตามความ

ต2องการของผู2ใช2บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติและความต2องการและปeจจัยท่ีมีผล
ต�อการเลือกศึกษาต�อในหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร=
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระ
บรมราชูปถัมภ= 

 
 
 
 
 

109 
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สารบัญ (ต9อ) 
  หน2า 
 ภาคผนวก ฌ ตารางเปรียบเทียบข2อแตกต�างระหว�างหลักสูตรเดิมกับ 

หลักสูตรท่ีปรับปรุง 
 

114 
 ภาคผนวก ญ  กรอบโครงสร2างหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยซ่ึงกรมสวัสดิการและคุ2มครองแรงงาน ใช2เป?น
เกณฑ=ในการเทียบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย 
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด2านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล2อม
ในการทํางาน พ.ศ. 2549 

 
 
 
 
 

120 
 ภาคผนวก ฎ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

123 



 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ=  
  จังหวัดปทุมธานี 
คณะ/วิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี 
 

หมวดท่ี 1 ข0อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
 ชื่อย�อ :  วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Occupational Health and Safety) 
 ชื่อย�อ  :  B.Sc. (Occupational Health and Safety) 

 
3. วิชาเอก  

ไม�มี 
 
4. จํานวนหน9วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 142 หน�วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
เป?นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปm 

5.2 ภาษาท่ีใช0  
ภาษาไทย 
 

5.3 การรับเข0าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต�างชาติท่ีสามารถใช2ภาษาไทยได2เป?นอย�างดี 

5.4 ความร9วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป?นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัด

ปทุมธานี 
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5.5 การให0ปริญญาแก9ผู0สําเร็จการศึกษา 
ให2ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 � หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
       เริ่มใช2หลักสูตรนี้ตั้งแต�ภาคการศึกษาท่ี 1 ปmการศึกษา 2557 
 � สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 
ให2ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 
 � สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัด
ปทุมธานีอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 6 เดือนกุมภาพันธ= พ.ศ. 2557 
  
7. ความพร0อมในการเผยแพร9หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปmการศึกษา 2559 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได0หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 เจ2าหน2าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ 
8.2 นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
8.3 อาจารย= หรือนักวิจัย 
8.4 อาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข2อง 
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9. ช่ือ ตําแหน9งวิชาการ คุณวุฒิของอาจารย&ผู0รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลํา 
ดับ 

ชื่อ-สกุล ตําแหน9ง 
วิขาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปHที่
จบ 

1 นายมงคล  
วัชชะ 

อาจารย= วท.ม. (สุขศาสตร=
อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย) 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัย      
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2556 
 
 

2552 

2 นางสาวบุษยา 
จูงาม 

อาจารย= วศ.ม. (วิศวกรรมความ
ปลอดภัย) 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร=
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 

2555 
 

2552 
 

3 นางสาวอมตา 
อุตมะ 

อาจารย= วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร=) 
 
วท.บ.  (วทิยาศาสตร=
สุขภาพ) 

จุฬาลงกรณ=
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร= 

2553 
 

2549 

4 นางสาววชัราภรณ= 
วงศ=สกุลกาญจน= 

อาจารย= วท.ม. (สุขาภิบาล
สิ่งแวดล2อม) 
วท.บ. (อนามัย
สิ่งแวดล2อม) 

มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2556 
 

2553 
 

5 นายณฐพงศ= 
เมธินธรังสรรค= 
 

อาจารย= วท.ม. (กีฏวิทยาและ
สิ่งแวดล2อม) 
 
วท.บ.  (ชีววทิยา) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล2าเจ2าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2548 
 
 

2542 

 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

ในสถานท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 
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11.  สถานการณ&ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปJนต0องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ&หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล2องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) เพ่ือเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ี
ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ2อนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะข2อผูกพันท่ีจะเป?นประชาคมอาเซียนในปm พ.ศ. 2558 
จึงจําเป?นท่ีประชาชนคนไทยต2องปรับตัวให2ทันกับกระแสเศรษฐกิจ ทําให2วิถีชีวิตของประชาชนคนไทย
มีการเปลี่ยนแปลงไป ความก2าวหน2าทางเทคโนโลยีเป?นการเปลี่ยนแปลงสําคัญระดับโลกท่ีจะส�งผลต�อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทําให2การดํารงชีวิตของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไป อุตสาหกรรม
เป?นภาคการผลิตท่ีมีบทบาทสูงของการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ และเป?นแหล�งรายได2หลักของ
ประชาชนส�วนใหญ�ในประเทศ อย�างไรก็ตามการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมทําให2สภาพการทํางาน
ของผู2ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงด2านความปลอดภัย และก�อให2เกิดสภาพแวดล2อมในการทํางานท่ีไม�
ปลอดภัยส�งผลทางตรงให2เกิดการบาดเจ็บและเจ็บปqวยจากการทํางานของผู2ปฏิบัติงาน และโรคจาก
การประกอบอาชีพ และส�งผลทางอ2อมต�อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ กรมสวัสดิการและ
คุ2มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จึงได2กําหนดให2สถานประกอบการจัดให2มี
เจ2าหน2าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน เพ่ือควบคุม ดูแล และส�งเสริมปrองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน 
ดังนั้นการผลิตบุคลากรท่ีมีความรู2และทักษะในด2านความปลอดภัยเพ่ือเป?นเจ2าหน2าท่ีความปลอดภัยใน
การทํางานระดับวิชาชีพ นักวิชาการ นักวิจัย หรือครูอาจารย=ทางด2านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
จึงเป?นงานหนึ่งในการช�วยผลักดันให2แผนพัฒนาประเทศประสบความสําเร็จได2 

11.2 สถานการณ&หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การดําเนินการวางแผนและจัดทําหลักสูตรนี้ได2คํานึงถึงสถานการณ=ทางสังคม และสภาวะ

แวดล2อมท้ังในเขตพ้ืนท่ีใกล2เคียงและท่ีซ่ึงมหาวิทยาลัยต้ังอยู� โดยเฉพาะเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมโดยรอบ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป?นท่ีต้ังของอุตสาหกรรมท่ีมีความหลากหลายกระบวนการผลิตและความเสี่ยง
ต�อการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= 
จังหวัดปทุมธานี มีความโดดเด�นในเรื่องของทําเล สถานท่ีต้ังท่ีเอ้ือประโยชน=ให2มหาวิทยาลัยสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู2วิทยาการด2านต�างๆ กับภาคเอกชนและจัดส�งนักศึกษาเข2าไปเรียนรู2การดําเนินงาน
จริง และจัดทําเป?นกรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ศึกษาดูงานจากสภาพจริง ตลอดจนการ
ฝDกงานและการฝDกภาคสนามในสถานประกอบการต�างๆ ท้ังนี้มหาวิทยาลัยยังสามารถให2บริการสังคม
โดยการวิจัย เผยแพร�ความรู2 และการให2คําปรึกษาต�อชุมชนในท2องท่ี 
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12.  ผลกระทบจาก ข0อ 11 ต9อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข0องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ=ภายนอกจึงจําเป?นต2องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพ

และสามารถปรับเปลี่ยนได2ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพด2านนี้ และรองรับการแข�งขันใน
วิชาชีพ ซ่ึงบุคลากรด2านวิทยาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต2องมีความพร2อมท่ีจะปฏิบัติงานได2
ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให2เข2ากับลักษณะงานท้ังด2านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ความเข2าใจในผลกระทบของการดําเนินงานต�อสังคม ซ่ึงเป?นไปตามนโยบายและปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย “วิชาการเด�น เน2นคุณธรรม นําท2องถ่ินพัฒนา ก2าวหน2าด2านเทคโนโลยี”  

12.2 ความเก่ียวข0องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ผลกระทบจากสถานการณ=หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีต�อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยท่ีมุ�งสู��ความเป?นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู2คู�คุณธรรม ทําให2หลักสูตรต2องมี
การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให2สอดคล2องกับความต2องการของตลาดแรงงานท่ีมุ�งเน2นบัณฑิตท่ีมีความรู2 
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
13. ความสัมพันธ&กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปKดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ9มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปKดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
� หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
� หมวดวิชาเฉพาะ  
� หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ9มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปKดสอนให0สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
 รายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตร=บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เปAด
สอนให2สาขาวิชาอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยเลือกเรียนเป?นวิชาเลือกเสรีได2 
 13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1 มอบหมายคณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร=บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย ควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

13.3.2 แต�งต้ังอาจารย=ผู2รับผิดชอบประสานงานรายวิชา เพ่ือทําหน2าท่ีในการประสานงาน
กับคณะ สาขาวิชา อาจารย=ผู2สอน และนักศึกษาในการพิจารณารายละเอียดรายวิชา เนื้อหาสาระการ
เรียนรู2 การจัดการเรียนการสอน 



 

 

หมวดท่ี 2 ข0อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค&ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู2 ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม โดยมุ�งเน2นในการส�งเสริม 

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู2ปฏิบัติงาน เพ่ือนําความรู2ท้ังทางด2านทฤษฎีและการปฏิบัติไป
ใช2ในการประกอบอาชีพได2อย�างมีประสิทธิภาพ 

1.2  ความสําคัญ   
สุขภาพและความปลอดภัยของผู2ใช2แรงงานมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการพัฒนาประเทศชาติ 

และในช�วงท่ีผ�านมาประเทศไทยได2มีการพัฒนาทางด2านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมากข้ึน ทําให2เกิด
ปeญหาทางด2านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส�งผลกระทบต�อสุขภาพของประชากรวัยแรงงานมาก
ข้ึน ซ่ึงการปrองกันการเกิดปeญหาทางด2านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประชากรวัยแรงงาน
ดังกล�าว ต2องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู2ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะ ทําหน2าท่ีในการดูแลสุขภาพของ
ผู2ประกอบอาชีพ เพ่ือให2ผู2ประกอบอาชีพมีความปลอดภัยในการทํางาน ดังนั้นหลักสูตรสาขาวิชา    
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงสอดคล2องกับความต2องการของประเทศและสภาพทางสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  

1.3 วัตถุประสงค& เพ่ือผลิตบัณฑิต 
1.3.1 ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม และมีเจตคติท่ีดีต�อวิชาชีพด2านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในการทํางาน 
1.3.2 ท่ีมีความรู2 ความเข2าใจในการควบคุมและดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยใน

การทํางาน 

1.3.3  ให2มีทักษะในการวิเคราะห=และสามารถแก2ไขปeญหาท่ีเก่ียวข2องกับงานด2าน            อา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 

1.3.4 ให2มีความสามารถในการทํางานร�วมกับผู2อ่ืน มีความรับผิดชอบต�อตนเองและสังคม 

1.3.5 ให2สามารถสื่อสาร ถ�ายทอดความรู2 และใช2เทคโนโลยีสารสนเทศได2อย�างเหมาะสม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 
กลยุทธ& หลักฐาน/ตัวบ9งช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตร        
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยให2มีมาตรฐานไม�
ตํ่ากว�ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดและ
สอดคล2องกับความ
ต2องการของ
ภาคอุตสาหกรรม 

1. สํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค=ตามความต2องการ
ของผู2ใช2บัณฑิตหลักสูตร           
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเพ่ือนํามาพัฒนา
หลักสูตร 

2. เชิญผู2เชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและ
เอกชนและผู2ใช2บัณฑิตมามี
ส�วนร�วมในการพัฒนา
หลักสูตร 

3. ประสานความร�วมมือกับ
ผู2ประกอบการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาฝDกประสบการณ=
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

4. ติดตามประเมินหลักสูตรอย�าง
สมํ่าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการฝDกงานใน

รายวิชาฝDกประสบการณ=
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

3. รายงานผลการสํารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค=ตามความต2องการ
ของผู2ใช2บัณฑิต 

4. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรโดยผู2เชี่ยวชาญ
ท้ังภาครัฐและเอกชน และ
ผู2ใช2บัณฑิต 

5. ผู2ใช2บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในด2านทักษะ ความรู2 
ความสามารถในการ
ทํางานโดยเฉลี่ยในระดับดี 

2. ปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบโครงสร2างหลักสูตร
ปริญญาตรีสาขา          
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ของกรม
สวัสดิการและคุ2มครอง
แรงงาน (ภาคผนวก ฎ) 

1. เชิญผู2เชี่ยวชาญในสาขา        
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ร�วมในการพัฒนา
หลักสูตร 

 

1. รายนามผู2เชี่ยวชาญใน
คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร 

2. ผลการประชุมวิพากษ=
หลักสูตรโดยผู2เชี่ยวชาญ 

3. แผนส�งเสริมการเรียนการ
สอนท่ีเน2นผู2เรียนเป?น
สําคัญ 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย=ในการ
ส�งเสริมผู2เรียนเป?นสําคัญใน
การเรียนรู2 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรียนรู2ด2วย
ตนเองอย�างต�อเนื่อง 

3. ส�งเสริมการประเมินผลท่ีเน2น
การพัฒนาการผู2เรียน 

1. ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน2นผู2เรียน
เป?นสําคัญ 

2. ความพึงพอใจต�อระบบ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
เรียนรู2ด2วยตนเอง 
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แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ& หลักฐาน/ตัวบ9งช้ี 

3. จํานวนรายวิชาท่ีใช2
ประเมินผลท่ีเน2น
พัฒนาการของผู2เรียน 

 



 

 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร0างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปmการศึกษาแบ�งออกเป?น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต�ละภาคการศึกษา

ไม�น2อยกว�า 15 สัปดาห= กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร2อน ให2เป?นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาภาคฤดูร2อน
สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร0อน 
ไม�มี 

1.3  การเทียบเคียงหน9วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม�มี 
 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปAดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปmการศึกษา 2557 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู0เข0าศึกษา  
2.2.1 สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�า สายวิทยาศาสตร=-

คณิตศาสตร= 
2.2.2  เป?นไปตามข2อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= 

จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) 
2.3  ปMญหาของนักศึกษาแรกเข0า  

ไม�มี 
2.4 กลยุทธ&ในการดําเนินการเพ่ือแก0ไขปMญหา/ข0อจํากัดของนักศึกษาในข0อ 2.3 

ไม�มี 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู0สําเร็จการศึกษา  
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต9ละปHการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
ชั้นปmท่ี 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปmท่ี 2 - 40 40 40 40 

ชั้นปmท่ี 3 - - 40 40 40 

ชั้นปmท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว9าจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน9วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปHงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 

1.  ค9าลงทะเบียน 640,000 1,280,000 1,920,000 2,560,000 2,560,000 

2.  เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 

     

    2.1 งบบุคลากร 1,320,000 1,386,000 1,455,300 1,528,020 1,604,400 

    2.2 งบดําเนินการ 40,000 80,000 120,000 160,000 160,000 

    2.3 งบลงทุน      

         2.3.1 อาคาร 
ท่ีดิน สิ่งก�อสร2าง 

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 

         2.3.2 ค�าครุภัณฑ= 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวมรายรับ 2,510,000 3,256,000 4,005,300 4,758,020 4,834,400 
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2.6.2 งบประมาณรายจ9าย (หน9วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปHงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
1. งบบุคลากร 1,320,000 1,386,000 1,455,300 1,528,020 1,604,400 
2. งบดําเนินการ      

      2.1 ค�าตอบแทน 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 
      2.2 ค�าใช2สอย 20,000 40,000 60,000 80,000 80,000 
      2.3 ค�าวัสดุ 40,000 80,000 120,000 160,000 160,000 
      2.4 ค�าสาธารณูปโภค 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 
3. งบลงทุน      

      3.1 ค�าท่ีดิน สิ่งก�อสร2าง 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 
      3.2 ค�าครุภัณฑ= 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
4. เงินอุดหนุน        

      4.1 การทําวิจัย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
      4.2 บริการวิชาการ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

รวมรายจ9าย 2,096,600 2,222,600 2,351,900 2,484,620 2,561,000 
 

ประมาณการค9าใช0จ9ายต9อหัวในการผลิตบัณฑิต 20,922.71 บาท/คน/ปH 
2.7 ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป?นแบบชั้นเรียนและเป?นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= 
ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2551 (ภาคผนวก ก)  

2.8. การเทียบโอนหน9วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข0ามสถาบันอุดมศึกษา 
การเทียบโอนเป?นไปตามระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัด

ปทุมธานี ว�าด2วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว2นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ข) 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย&ผู0สอน 
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3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหน9วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 142 หน9วยกิต 
3.1.2 โครงสร0างหลักสูตร แบ�งเป?นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม�น2อยกว�า 30 หน9วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม�น2อยกว�า 106 หน9วยกิต 

2.1) กลุ�มวิชาเนื้อหา 99 หน�วยกิต 
2.1.1) กลุ�มวิชาบังคับ 84 หน�วยกิต 
2.1.2) กลุ�มวิชาเลือก 15 หน�วยกิต 

2.2) กลุ�มวิชาปฏิบัติการและฝDกประสบการณ=วิชาชีพ 7 หน�วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม�น2อยกว�า 6 หน9วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต9างๆ    
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม�น2อยกว�า 30 หน9วยกิต 

ใช0หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ง)  
       2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม�น2อยกว�า 106 หน9วยกิต 

2.1) กลุ9มวิชาเนื้อหา จํานวนไม�น2อยกว�า 99 หน�วยกิต 
2.1.1) กลุ9มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม�น2อยกว�า 84 หน�วยกิต 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

4011305 ฟAสิกส= 1 3(3-0-6) 
 Physics 1  
4011306 ฟAสิกส= 2 3(3-0-6) 
 Physics 2  
4011601 ปฏิบัติการฟAสิกส= 1 1(0-3-2) 
 Physics Laboratory 1  
4011602 ปฏิบัติการฟAสิกส= 2 1(0-3-2) 
 Physics Laboratory 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
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4021105 เคมี 1 3(3-0-6) 
 Chemistry 1  
4021106 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory 1  
4021450 หลักเคมีอินทรีย= 1 3(2-2-5) 
 Principles of Organic Chemistry 1  
4022102 เคมี 2 3(3-0-6) 
 Chemistry 2  
4022103 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory 2  
4031108 ชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Biology  
4031109 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-2) 
 General Biology Laboratory  
4032601 จุลชีววิทยา 3(2-2-5) 
 Microbiology  
4071205 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4) 
 Basic Occupational Health and Safety   
4072101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย= 3(2-2-5) 
 Human Anatomy and Physiology  
4072306 การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต2น 2(1-2-3) 
 Primary and Emergency Care  
4072409 วิทยาการระบาดและการปrองกันโรค 3(3-0-6) 
 Epidemiology and Disease Prevention  
4072411 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4) 
 Research Methodology in Occupational Health and 

Safety 
 

4072701 กฎหมายและมาตรฐานงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4) 
 Occupational Health and Safety Laws and Standards  
4072702 การปrองกันอัคคีภัยและการตอบโต2เหตุฉุกเฉิน 3(3-0-6) 
 Fire Prevention and Emergency Response  
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

4073217 สุขศาสตร=อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Hygiene  
4073403 พิษวิทยาอาชีวอนามัย 3(3-0-6) 
 Occupational Toxicology  
4073415 อาชีวเวชศาสตร= 2(2-0-4) 
 Occupational Medicine  
4073702 การยศาสตร=และสรีรวิทยาการทํางาน 3(3-0-6) 
 Ergonomics and Work Physiology  
4073703 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Safety Technology  
4073708 การระบายอากาศอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Ventilation  
4073709 การเก็บตัวอย�างและการวิเคราะห=ตัวอย�างทางสุขศาสตร=

อุตสาหกรรม 
3(2-2-5) 

 Industrial Hygiene Sampling and Analysis  
4073710 การบริหารงานด2านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Occupational Health and Safety Management  
4073711 วิศวกรรมพ้ืนฐานในงานอาชีวอนามัย 3(2-2-5) 
 Basic Engineering for Occupational Health   
4074703 การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 Industrial Pollution Control  
4074707 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและอันตราย 2(2-0-4) 
 Industrial Processes and Hazards  
4074717 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 Industrial Health Risk Assessment  
4074913 โครงงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3) 
 Occupational Health and Safety Project  
4074914 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1(0-2-1) 
 Seminar in Occupational Health and Safety  
4091401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห= 1 3(3-0-6) 
 Calculus and Analytic Geometry 1  
4141605 ชีวสถิติสาธารณสุข 3(3-0-6) 
 Biostatistics for Public Health  
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2.1.2) กลุ9มวิชาเลือกเลือกจากรายวิชานี้ไม�น2อยกว�า 15 หน9วยกิต 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

1551117 การฟeงและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Listening and Speaking English for Communication  
4071302 ความปลอดภัยในอาคารและท่ีสาธารณะ 2(2-0-4) 
 Building and Public Safety  
4072320 อนามัยสิ่งแวดล2อมและอาชีวอนามัย 2(2-0-4) 
 Environmental and Occupational Health  
4073514 พฤติกรรมศาสตร=ความปลอดภัย 2(2-0-4) 
 Behavioral Safety  
4074702 ระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ืองานอาชีวอนามัยความ

ปลอดภัย 
3(2-2-5) 

 Information Technology Management System for 
Occupational Health and Safety 

 

4074704 การจัดการวัตถุอันตราย 2(2-0-4) 
 Hazardous Substances Management  
4074706 การเตรียมความพร2อมและการตอบโต2ภัยพิบัติ 2(2-0-4) 
 Disaster Readiness and Response  
4074711 ความปลอดภัยทางรังสี 2(2-0-4) 
 Radiation Safety  
4074712 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล2อมและสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Environmental Health Impact Assessment  
4074713 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 Industrial Waste Management  
4074714 ความปลอดภัยทางชีวภาพ  2(2-0-4) 
 Biological Safety  
4074715 เศรษฐศาสตร=อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล2อม

เบ้ืองต2น 
2(2-0-4) 

 Basic Occupational Health, Safety and Environment 
Economics 

 

4074716 การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร  2(2-0-4) 
 Indoor Air Quality Management  
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2.2) กลุ9มวิชาปฏิบัติการและฝQกประสบการณ&วิชาชีพ ให2เลือกเรียนกลุ�มวิชาใด
วิชาหนึ่ง จํานวนไม�น2อยกว�า       7
 หน9วยกิต 

2.2.1) กลุ9มวิชาสหกิจศึกษา 
 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

4074820 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in Occupational  

Health and Safety 
 

4074821 สหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6(640) 
 Cooperative Education in Occupational  Health and 

Safety 
 

2.2.2) กลุ9มวิชาฝQกประสบการณ&วิชาชีพ 
 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
4074822 การเตรียมฝDกประสบการณ=วิชาชีพสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
2(90) 

 Preparation for Field Experience in Occupational  
Health and Safety 

 

4074823 การฝDกประสบการณ=วิชาชีพสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

5(450) 

 Field Experience in Occupational  Health and Safety  
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม�น2อยกว�า   6 หน9วยกิต 
ให2เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= 

ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี โดยไม�ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล2วและต2องไม�เป?นรายวิชาท่ี
กําหนดให2เรียนโดยไม�นับหน�วยกิตรวมในเกณฑ=การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด2วยเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวแรกเป?นหมวดวิชาและหมู�วิชา 
เลขตัวท่ี 4 บ�งบอกถึงระดับความยากง�ายหรือชั้นปm 
เลขตัวท่ี 5 บ�งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวท่ี 6 และ 7 บ�งบอกถึงลําดับก�อนหลังของวิชา 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู�วิชาในหลักสูตร 
 

155 หมู�วิชาภาษาอังกฤษ 
401 หมู�วิชาฟAสิกส= 
402 หมู�วิชาเคมี 
403 หมู�วิชาชีววิทยา 
407 หมู�วิชาวิทยาศาสตร=ความปลอดภัย 

และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
409 หมู�วิชาคณิตศาสตร= 
414 หมู�วิชาสาธารณสุขศาสตร= 
900 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
 

ช้ันปHท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน9วยกิต 

หมวดวิชาศึกษา GE 102 อัตลักษณ=บัณฑิตวไลยอลงกรณ= 6(3-6-9) 
ท่ัวไป    
หมวดวิชา
เฉพาะ 

4011305 ฟAสิกส= 1 3(3-0-6) 

(วิชาบังคับ) 4011601 ปฏิบัติการฟAสิกส= 1 1(0-3-2) 
 4021105 เคมี 1 3(3-0-6) 
 4021106 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 4031108 ชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
 4031109 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-2) 
 4032601 จุลชีววิทยา 3(2-2-5) 

รวมหน9วยกิต 21 
 
 

ช้ันปHท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน9วยกิต 

หมวดวิชาศึกษา GE 101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยี สารสนเทศ 6(3-6-9) 
ท่ัวไป    
หมวดวิชา
เฉพาะ 

4011306 ฟAสิกส= 2 3(3-0-6) 

(วิชาบังคับ) 4011602 ปฏิบัติการฟAสิกส= 2 1(0-3-2) 
 4022102 เคมี 2 3(3-0-6) 
 4022103 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 4021450 หลักเคมีอินทรีย= 1 3(2-2-5) 
 4141605 ชีวสถิติสาธารณสุข  3(3-0-6) 

รวมหน9วยกิต 20 
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ช้ันปHท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน9วยกิต 

หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

GE 104 ความเป?นสากลเพ่ือการดําเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก 

6(3-6-9) 

 GE 105 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
หมวดวิชา
เฉพาะ 

4072101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย= 3(2-2-5) 

(วิชาบังคับ) 4091401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห= 1 3(3-0-6) 
หมวดวิชา
เฉพาะ(วิชา
เลือก) 

4074702 ระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ืองานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 

3(2-2-5) 

รวมหน9วยกิต 21 
 
 

ช้ันปHท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน9วยกิต 

หมวดวิชาศึกษา GE 103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร= 6(3-6-9) 
ท่ัวไป    
หมวดวิชา
เฉพาะ 

4071205 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4) 

(วิชาบังคับ) 4072306 การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต2น 2(1-2-3) 
 4072409 วิทยาการระบาดและการปrองกันโรค 3(3-0-6) 

 4072411 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

2(2-0-4) 

หมวดวิชาเลือก
เสรี 

××××××× เลือกเสรี 1 3(3-0-6) 

รวมหน9วยกิต 18 
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ช้ันปHท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน9วยกิต 

หมวดวิชา
เฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

4073217 สุขศาสตร=อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
4073702 การยศาสตร=และสรีรวิทยาการทํางาน 3(3-0-6) 

 4073711 วิศวกรรมพ้ืนฐานในงานอาชีวอนามัย 3(2-2-5) 
 4074707 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและอันตราย 2(2-0-4) 

หมวดวิชา
เฉพาะ 

1551117 การฟeงและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(วิชาเลือก) 4074712 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล2อมและสุขภาพ 3(3-0-6) 
 4074713 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

รวมหน9วยกิต 20 
 
 

ช้ันปHท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน9วยกิต 

หมวดวิชา
เฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

4072701 กฎหมายและมาตรฐานงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

2(2-0-4) 

4072702 การปrองกันอัคคีภัยและการตอบโต2เหตุฉุกเฉิน 3(3-0-6) 
4073703 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
4073708 การระบายอากาศอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
4073709 

 
การเก็บตัวอย�างและการวิเคราะห=ตัวอย�าง   
ทางสุขศาสตร=อุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

 4074717 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
หมวดวิชา
เฉพาะ 

4073514 พฤติกรรมศาสตร=ความปลอดภัย 2(2-0-4) 

(วิชาเลือก)    
รวมหน9วยกิต 18 
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ช้ันปHท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน9วยกิต 

หมวดวิชา
เฉพาะ 

4073403 พิษวิทยาอาชีวอนามัย 3(3-0-6) 

(วิชาบังคับ) 4073415 อาชีวเวชศาสตร= 2(2-0-4) 
 4073710 การบริหารงานด2านอาชีวอนามัยและ        

ความปลอดภัย 
3(3-0-6) 

 4074703 การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 4074914 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1(0-2-1) 
 4074913 โครงงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3) 

หมวดวิชา
เฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

4074704 การจัดการวัตถุอันตราย 2(2-0-4) 

หมวดวิชา
เฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการ
และฝDก
ประสบการณ=
วิชาชีพ) 

4084820 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

1(45) 

หรือ   
4084822 การเตรียมฝDกประสบการณ=วิชาชีพสาขาวิชา    

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2(90) 

หมวดวิชาเลือก
เสรี 

××××××× เลือกเสรี 2 3(3-0-6) 

รวมหน9วยกิต 19 หรือ 
20 

 
 

ช้ันปHท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน9วยกิต 

หมวดวิชา
เฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการ
และฝDก
ประสบการณ=
วิชาชีพ) 

4074921 
 

สหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

6(640) 
 

หรือ   
4074823 

 
การฝDกประสบการณ=วิชาชีพสาขาวิชา           
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

5(450) 

รวมหน9วยกิต 6 หรือ 5 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
1551117 การฟMงและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 Listening and Speaking English for Communication 
 Practice listening and speaking English for communication with emphasis on 
using dialogues, role-plays and extended discourses appropriate to everyday functional 
situations including formal and informal events; use of communicative games and 
activities. 

 
4011305 ฟKสิกส& 1 3(3-0-6) 
 Physics 1 
 การวัดความแม�นยําและความเท่ียงตรงในการวัด หน�วย ปริมาณสเกลาร=และเวกเตอร= 
ตําแหน�งและการเคลื่อนท่ีของวัตถุ กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน งาน กําลัง พลังงาน กฎการอนุรักษ=ของ
พลังงานและโมเมนตัม ความยืดหยุ�นของวัตถุ คลื่นกล ปรากฏการณ=ทางความร2อน หลักการเบ้ืองต2น
ทางอุณหพลศาสตร= การขยายตัว การเปลี่ยนสถานะ และการถ�ายเทความร2อน 
 
4011306 ฟKสิกส& 2 3(3-0-6) 
 Physics 2 
 รายวิชาท่ีต0องเรียนมาก9อน: 4011305 ฟKสิกส& 1 
 ประจุไฟฟrา กฎของคูลอมบ= สนามไฟฟrา กฎของเกาส= ศักย=ไฟฟrา ความจุไฟฟrา 
กระแสไฟฟrา กฎของโอห=ม กฎของเคอร=ชอพฟ� แรงของลอเรนซ= สนามแม�เหล็กอันเนื่องมาจาก
กระแสไฟฟrา แรงเคลื่อนไฟฟrาเหนี่ยวนํา สารแม�เหล็ก การแกว�งกวัดของสนามไฟฟrา แสงเชิง
เรขาคณิต สเปกตรัมของคลื่นแม� เหล็กไฟฟrา ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ โครงสร2างอะตอม 
กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายนิวเคลียส 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

4011601 ปฏิบัติการฟKสิกส& 1 1(0-3-2) 
 Physics Laboratory 1 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาวิชาฟAสิกส= 1 จํานวน 10 ปฏิบัติการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ การ
วัดความแม�นยําและความเท่ียงตรงในการวัด หน�วย ปริมาณสเกลาร=และเวกเตอร= ตําแหน�งและการ
เคลื่อนท่ีของวัตถุ กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน งาน กําลัง พลังงาน กฎการอนุรักษ=ของพลังงานและ
โมเมนตัม ความยืดหยุ�นของวัตถุ คลื่นกล ปรากฏการณ=ทางความร2อน หลักการเบ้ืองต2นทางอุณหพล
ศาสตร= การขยายตัว การเปลี่ยนสถานะและการถ�ายเทความร2อน 
 
4011602 ปฏิบัติการฟKสิกส& 2 1(0-3-2) 
 Physics Laboratory 2 
 รายวิชาท่ีต0องเรียนมาก9อน: 4011601 ปฏิบัติการฟKสิกส& 1  
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาวิชาฟAสิกส= 2 จํานวนไม�น2อยกว�า 10 ปฏิบัติการ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้ ประจุไฟฟrา กฎของคูลอมบ= สนามไฟฟrา กฎของเกาส= ศักย=ไฟฟrา ความจุไฟฟrา กระแสไฟฟrา กฎ
ของโอห=ม กฎของเคอร=ชอพฟ� แรงของลอเรนซ= สนามแม�เหล็กอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟrา 
แรงเคลื่อนไฟฟrาเหนี่ยวนํา สารแม�เหล็ก การแกว�งกวัดของสนามไฟฟrา แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัม
ของคลื่นแม�เหล็กไฟฟrา ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ โครงสร2างอะตอม กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและ
การสลายนิวเคลียส 
 
4021105   เคมี 1 3(3-0-6) 
  Chemistry 1 
 มวลสารสัมพันธ= โครงสร2างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบ้ืองต2น สมบัติต�างๆ ของแก�ส  
ของเหลว และของแข็ง สารละลาย สมดุลเคมี กรดเบส เกลือ บัฟเฟอร= อุณหพลศาสตร= 
 
4021106 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory 1 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคและหลักปฏิบัติท่ัวไปในการใช2ห2องปฏิบัติการ การเตรียม
สารละลาย การอ�านและทําความเข2าใจฉลากข2างขวดสารเคมี เกรดของสาร และปฏิบัติการอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข2องกับเนื้อหาในรายวิชาข2างต2น 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

4021450  หลักเคมีอินทรีย& 1 3(2-2-5) 
 Principle of Organic Chemistry 1 

 ความรู2เบ้ืองต2นเก่ียวกับเคมีอินทรีย= การเกิดไฮบริไดเซชันของคาร=บอน การเรียกชื่อ  
สารประกอบอินทรีย= สเตอริโอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย= ปฏิกิริยาของสารประกอบ
เคมีอินทรีย=ชนิดต�างๆ เช�น สารประกอบอโรมาติกและสารประกอบอินทรีย=ท่ีมีหมู�ฟeงก=ชั่นชนิดอ่ืนๆ 
เช�น แอลกอฮอล= อัลดีไฮด= กรดคาร=บอซิลิก และอนุพันธ=ของเอมีน  เป?นต2น 
 
4022102 เคมี 2 3(3-0-6) 
 Chemistry 2 
 รายวิชาท่ีต0องเรียนมาก9อน: 4021105 เคมี 1 
 จลน=พลศาสตร= ไฟฟrาเคมี บทนําเคมีอินทรีย= การจําแนกสารประกอบเคมีอินทรีย=      ไฮบ
ริไดเซชัน พันธะเวเลนซ=ในสารประกอบอินทรีย= เคมีนิวเคลียร=เบ้ืองต2น เคมีสิ่งแวดล2อม 
 
4022103 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory 2 
 รายวิชาท่ีต0องเรียนมาก9อน: 4021106 ปฏิบัติการเคมี 1 
 การหาจุดเดือด จุดหลอมเหลว ค�าคงท่ีของสมดุล ไฟฟrาเคมี เทคนิคการสกัดสารเคมี การ
แยกสารด2วยวิธีโครมาโตกราฟmเคมีอินทรีย=เบ้ืองต2น เช�น การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือด การตกผลึก 
ความแตกต�างระหว�างสารอินทรีย=กับสารอนินทรีย= เคมีสิ่งแวดล2อม 
 
4031108 ชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Biology 
 สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล= องค=ประกอบ โครงสร2างและหน2าท่ีของเซลล=ท้ัง     
โพรคาริโอติกและยูคาริโอติก การแบ�งเซลล= การลําเลียง การเคลื่อนท่ีเข2าออก เมแทบอลิซึม การ
หายใจและการสังเคราะห=แสง เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ=
โครงสร2างของพืช โครงสร2างของสัตว= ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หลักพันธุศาสตร=เบ้ืองต2น 
วิวัฒนาการ พฤติกรรมของสัตว= นิเวศวิทยา การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล2อม 
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4031109 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-2) 
 General Biology Laboratory 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการใช2กล2องจุลทรรศน= เซลล= การแบ�งเซลล= เนื้อเยื่อ การแลกเปลี่ยน
สารเช�น การแพร� การออสโมซิส การสังเคราะห=แสง การหายใจ การลําเลียง การคายน้ํา การสืบพันธุ=
ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต การจําแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต การทํางานของระบบต�างๆ เช�น 
ระบบกล2ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท พันธุศาสตร= พฤติกรรม การปรับตัว        ระบบ
นิเวศ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล2อม 
 
4032601  จุลชีววิทยา 3(2-2-5) 

 Microbiology 
 ความรู2พ้ืนฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาชนิด รูปร�าง ลักษณะการสืบพันธุ= การเจริญเติบโต   การ
ดํารงชีวิตและอนุกรมวิธานของจุลินทรีย= วิธีการตรวจสอบชนิดและสายพันธุ=ของเชือ้จุลินทรีย= ความสัมพันธ=
ของจุลินทรีย=กับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนและสิ่งแวดล2อม ผลกระทบด2านกายภาพและชีวภาพของจุลินทรีย=ในทาง
เกษตร อุตสาหกรรม การแพทย= 
 
4071205 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                          
     2(2-0-4)  

Basic Occupational Health and Safety    
ความหมาย ความสําคัญ และขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จริยธรรม

และวิชาชีพด2านความปลอดภัย ความรู2พ้ืนฐานเก่ียวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช�น 
ประเภทของอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุและการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ
หลักการปrองกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม กฎหมายความปลอดภัยเบ้ืองต2นและหน�วยงานท่ี
เก่ียวข2องกับความปลอดภัย โรคจากการทํางานพ้ืนฐาน และความปลอดภัยด2านอัคคีภัยเบ้ืองต2น 
 
4071302 ความปลอดภัยในอาคารและท่ีสาธารณะ 2(2-0-4) 
 Building and Public Safety    

 ความหมายและความสําคัญ ความปลอดภัยในอาคาร เช�น บ2าน โรงเรียน สํานักงาน ท่ีพัก
อาศัย และความปลอดภัยในท่ีสาธารณะ เช�น ตลาด โรงภาพยนตร= สนามกีฬา ห2างสรรพสินค2า แหล�ง
ท�องเท่ียวทางธรรมชาติ สวนสนุกและสวนสาธารณะ และสถานีขนส�ง เป?นต2นอันตรายและความเสี่ยง 
มาตรการด2านความปลอดภัย รวมถึงมาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวข2อง 
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4072101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย& 3(2-2-5) 
 Human Anatomy and Physiology 
 ระบบร�างกายมนุษย=ในแนวผสมผสานระหว�างกายวิภาคศาสตร=และสรีรวิทยา  โดยศึกษา
โครงสร2างและหน2าท่ีของอวัยวะและระบบต�างๆ ได2แก� ระบบประสาท ระบบต�อมไร2ท�อ ระบบสืบพันธุ= 
และระบบกล2ามเนื้อ กระดูกและข2อต�อ รวมถึงกระบวนการเมตาบอลิซึมและกลไกการปรับตัวของ
ร�างกาย 
 
4072306 การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต0น 2(1-2-3)
 Primary and Emergency Care 
 การประเมินสัญญาณชีพ การดูแลปeญหาสุขภาพด2วยตนเอง การปฐมพยาบาลเบ้ืองต2น
สําหรับบาดแผลชนิดต�างๆ สิ่งแปลกปลอมเข2าสู�ร�างกาย การได2รับสารพิษ ไฟไหม2 งูพิษกัด แมลงสัตว=
กัดต�อย การหมดสติ การห2ามเลือด การพันผ2าพันแผล การเข2าเฝ�อก การใช2ยาสามัญประจําบ2าน การ
ช�วยฟ��นชีพข้ันพ้ืนฐาน การเคลื่อนย2ายผู2บาดเจ็บและการนําส�งสถานพยาบาล 
 
4072320 อนามัยส่ิงแวดล0อมและอาชีวอนามัย 2(2-0-4) 
 Environmental and Occupational Health 
 แนวคิดและความสัมพันธ=ของอนามัยสิ่งแวดล2อมและอาชีวอนามัยกับแหล�งกําเนิดมลพิษ 
ได2แก�โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ชุมชนและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ขอบข�ายงานอนามัย
สิ่งแวดล2อมและอาชีวอนามัย รวมถึงแผนยุทธศาสตร=ทางด2านอนามัยสิ่งแวดล2อมและอาชีวอนามัย 
สถานการณ=อนามัยสิ่งแวดล2อมและอาชีวอนามัยและแนวโน2มในอนาคต 
 
4072409 วิทยาการระบาดและการปsองกันโรค 3(3-0-6) 
 Epidemiology and Disease Prevention 

 หลักและวิธีการเบ้ืองต2นทางระบาดวิทยาในงานสาธารณสุขเก่ียวกับอุบัติการณ=ของโรค การ
กระจายของโรค สิ่งกําหนดของภาวะสุขภาพหรือเหตุการณ=ในประชากร รวมท้ังหลักเบ้ืองต2นในการ
ประเมินสภาวะสุขภาพของประชากรโดยการประยุกต=ใช2หลักการเฝrาระวัง การสอบสวนทางระบาดวิทยา
ในงานอาชีวอนามัยและการควบคุมปrองกันโรค 
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4072411 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4) 
 Research Methodology in Occupational Health and Safety  
 หลักการวิจัยเพ่ือประยุกต=ใช2กับปeญหาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเน2นถึง
การกําหนดปeญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย ตัวอย�างการวิจัยและการสุ�มตัวอย�าง การรวบรวม
ข2อมูล การวิเคราะห=ข2อมูลด2วยสถิติต�างๆ จริยธรรมการวิจัย การรายงานผลการวิจัย และนักศึกษาจะ
ได2ฝDกปฏิบัติการเขียนข2อเสนอโครงการวิจัย 
 

4072701 กฎหมายและมาตรฐานงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4) 
 Occupational Health and Safety Laws and Standards 

 กฎหมายเก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู2ประกอบอาชีพในงาน
อุตสาหกรรม กฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวกับการคุ2มครองแรงงานท่ัวไป แรงงานหญิงและเด็ก กองทุนเงิน
ทดแทน พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข และมาตรฐานท่ีเก่ียวกับ            อา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

4072702 การปsองกันอัคคีภัยและการตอบโต0เหตุฉุกเฉิน 3(3-0-6)
 Fire Prevention and Emergency Response 
 ทฤษฎีการเกิดไฟ สาเหตุและแหล�งกําเนิดอัคคีภัย อันตรายจากอัคคีภัย ระบบการปrองกัน
และควบคุมอัคคีภัยระบบดับเพลิงประเภทต�างๆ ระบบและอุปกรณ=สนับสนุนการดับเพลิง ระบบแจ2ง
เหตุและตรวจจับเพลิงไหม2อุปกรณ=ปrองกันอันตรายส�วนบุคคลสําหรับการดับเพลิงการเตรียมความ
พร2อมรับเหตุฉุกเฉินมาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวข2องกับการปrองกันอัคคีภัย 
 

4073217 สุขศาสตร&อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Hygiene 

 ความหมายและความสําคัญของสุขศาสตร=อุตสาหกรรม องค=ประกอบและความสําคัญ
ของสภาพแวดล2อมในการทํางาน ปeญหาและอันตรายจากสภาพแวดล2อมในการทํางานทางสุขศาสตร= 
ท้ังทางด2านกายภาพ เคมี ชีวภาพ และจิตวิทยาสังคมท่ีมีผลกระทบต�อสุขภาพความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล2อม หลักการสํารวจปeญหาทางสุขศาสตร=อุตสาหกรรม หลักการประเมินและหลักการควบคุม
อันตราย มาตรฐานด2านสุขศาสตร=อุตสาหกรรม 
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4073403 พิษวิทยาอาชีวอนามัย 3(3-0-6) 
 Occupational Toxicology  

 แนวคิดต�างๆ ท่ีเก่ียวกับพิษวิทยา ความหมาย ความสําคัญและขอบเขตงานด2านพิษวิทยา 
หลักพิษวิทยาท่ัวไป การเข2าสู�ร�างกาย การดูดซึม การแพร�กระจายและการกําจัดสารพิษออกจาก
ร�างกาย กลไกและกระบวนการเป?นพิษของสารเคมี ความสัมพันธ=ระหว�างปริมาณสารท่ีได2รับกับการ
ตอบสนองของร�างกาย รวมถึงศึกษาคุณสมบัติและกลไกการเกิดพิษและอันตรายของสารเคมีท่ีใช2กัน
มากในงานอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม รวมท้ังการได2รับสารพิษมากกว�าหนึ่งชนิด 
 
4073415 อาชีวเวชศาสตร& 2(2-0-4)
 Occupational Medicine 

 สาเหตุและลักษณะอาการของโรคหรือความเจ็บปqวยท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ รวมท้ัง
โรคท่ีเก่ียวเนื่องจากการทํางาน หลักการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ การเฝrาระวังสุขภาพของผู2
ประกอบอาชีพ การบริการด2านอาชีวเวชศาสตร=ในสถานประกอบกิจการ ตลอดจนกฎหมายและ
บทบาทหน2าท่ีของหน�วยงานท่ีเก่ียวข2องด2านอาชีวเวชศาสตร=  
 
4073514 พฤติกรรมศาสตร&ความปลอดภัย 2(2-0-4) 
 Behavioral Safety 

    ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานด2านพฤติกรรมศาสตร=ท่ีเก่ียวกับความ
ปลอดภัย ปeจจัยท่ีมีผลกระทบต�อพฤติกรรมความปลอดภัย การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัย 
ปฏิบัติการสํารวจ การวัดและการวิเคราะห=พฤติกรรมความปลอดภัย เพ่ือการแก2ไขปรับปรุง 
 
4073702 การยศาสตร&และสรีรวิทยาการทํางาน 3(3-0-6) 
 Ergonomics and Work Physiology 

 ความสําคัญของการยศาสตร=ในงานอาชีวอนามัย ความสัมพันธ=ระหว�างมนุษย= เครื่องจักร 
อุปกรณ= และสิ่งแวดล2อมในการทํางาน กลไกการทํางานและการตอบสนองของร�างกายและจิตใจต�อ
สภาพการทํางาน หลักการออกแบบระบบการทํางาน ผลกระทบต�อสุขภาพจากปeญหาการยศาสตร= 
รวมถึงการวิเคราะห=งานและการควบคุมทางการยศาสตร= การประเมินทางสรีรวิทยา ได2แก�การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพการทํางานของปอด สมรรถภาพการมองเห็น สมรรถภาพ
การได2ยิน เพ่ือนําไปสู�การปรับปรุงสภาพการทํางานให2เหมาะสมกับผู2ปฏิบัติงาน 
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4073703 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 Industrial Safety Technology 

 ลักษณะและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟrา เครื่องจักร สารเคมี ภาชนะความดัน   การ
ใช2เครื่องมือและเครื่องมือกลอย�างปลอดภัย การตรวจสอบความปลอดภัย การสอบสวนและรายงาน
อุบัติเหตุ การควบคุมปrองกันอุบัติเหตุโดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรม การวางแผนและมาตรการเพ่ือ
ความปลอดภัยในโรงงาน เช�น การออกแบบอุปกรณ=ต�างๆ ให2เหมาะสมกับลักษณะงานเพ่ือปrองกัน
อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากเครื่องจักร หลักการเลือกใช2วัสดุท่ีจะนํามาประกอบเป?นอุปกรณ=ปrองกัน
อันตราย รวมท้ังการเลือกใช2อุปกรณ=ปrองกันอันตรายส�วนบุคคล 
 
4073708 การระบายอากาศอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Ventilation  
 หลักท่ัวไปของการระบายอากาศ หลักการทํางานของระบบ ระบบดูดอากาศเฉพาะท่ี  
การออกแบบระบบระบายอากาศ หลักการบําบัดมลพิษอากาศประเภทต�างๆ ประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมของระบบบําบัดมลพิษอากาศประเภทต�างๆ การควบคุมดูแลระบบ การตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ และกฎหมายท่ีเก่ียวข2อง 
 
4073709 การเก็บตัวอย9างและวิเคราะห&ตัวอย9างทางสุขศาสตร&อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 Industrial Hygiene Sampling and Analysis 
 รายวิชาท่ีต0องเรียนมาก9อน: 4073217 สุขศาสตร&อุตสาหกรรม 
 หลักการเก็บตัวอย�างสิ่งแวดล2อมการทํางานด2านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ต้ังแต�การ

กําหนดจุดเก็บตัวอย�าง จํานวนตัวอย�าง การสุ�มตัวอย�าง เทคนิคการเก็บรักษาและนําส�งตัวอย�างเพ่ือ
วิเคราะห=ทางห2องปฏิบัติการ หลักการทํางานของเครื่องมือสําคัญท่ีใช2ในการเก็บตัวอย�างและวิเคราะห=
ตัวอย�างทางสุขศาสตร=อุตสาหกรรม ได2แก� เครื่องวัดเสียง แสง ความร2อน อุปกรณ=เก็บตัวอย�างอากาศ
ท้ังท่ีเป?นอนุภาค ก�าซ และไอระเหย รวมท้ังเครื่องมือวิเคราะห=ทางห2องปฏิบัติการฝDกปฏิบัติการ      ใช2
เครื่องวัดแสง เสียง ความร2อน ปe�มและอุปกรณ=เก็บตัวอย�างอากาศ เครื่องวัดก�าซและไอระเหย    ฝDก
ประเมินและแปลผลข2อมูลท่ีได2จากการตรวจวัด 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

4073710 การบริหารงานด0านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย           3(3-0-6) 
 Occupational Health and Safety Management  
 ประยุกต=หลักการบริหารงานเข2าสู�งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการวางแผน 
การจัดการและการบริหารองค=กร องค=กรด2านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและหน2า ท่ี           
ความรับผิดชอบ นโยบายด2านความปลอดภัย การจัดสวัสดิการ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล2อมในการทํางานท้ังในและต�างประเทศ 
 
4073711 วิศวกรรมพ้ืนฐานในงานอาชีวอนามัย 3(2-2-5) 
 Basic Engineering for Occupational Health 
 หลักวิศวกรรมด2านต�างๆ ท่ีจะนํามาใช2ประโยชน=ในการควบคุมและปrองกันอุบัติเหตุ
สภาพแวดล2อมในการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม เช�น หลักการทํางานและอันตรายท่ีอาจเกิดจาก
เครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ=ชนิดต�างๆ  หม2อไอน้ํา ไฟฟrา สารเคมี โครงสร2างอาคาร วาล=วนิรภัย
ต�างๆ ข2อต�อและปe�ม คุณสมบัติของวัสดุต�างๆ การทดสอบมาตรฐานวัสดุ กลศาสตร=ของไหล การเขียน
แบบและการออกแบบด2านวิศวกรรมเพ่ือความปลอดภัย การออกแบบและบริหารจัดการผังโรงงาน
เพ่ือความปลอดภัย  
 
4074702 ระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ืองานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     3(2-2-5) 

 Information Technology Management System for Occupational 
 Health and Safety 

ความรู2ท่ัวไปเก่ียวกับระบบสารสนเทศด2านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดทํา
ระบบสารสนเทศและการประยุกต=ใช2โปรแกรมคอมพิวเตอร=เพ่ือช�วยในการดําเนินงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม เช�น การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ= รณรงค= และสื่อในการ
อบรมด2านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย�างมีประสิทธิภาพ 
 
4074703 การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
 Industrial Pollution Control 
 แหล�งกําเนิดและลักษณะของของเสียอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสะอาด การควบคุมน้ําเสีย 
กระบวนการบําบัดน้ําเสียโดยวิธีการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การบําบัดและการท้ิงตะกอน การ
จัดการขยะอุตสาหกรรม การควบคุมมลพิษอากาศและเสียง 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

4074704 การจัดการวัตถุอันตราย 2(2-0-4) 
 Hazardous Substances Management 

ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของวัตถุอันตราย สัญลักษณ= ระบบเอกสารข2อมูล
สารเคมี (MSDS) หลักการจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีในอุตสาหกรรม ต้ังแต�วิธีการจัดเก็บ 
การใช2 และความปลอดภัยในการขนส�งวัตถุอันตราย การควบคุมการรั่วไหล มาตรการในภาวะฉุกเฉิน 
ระบบ Globally Harmonized System และรวมถึงกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข2องต�างๆ 
 

4074706 การเตรียมความพร0อมและการตอบโต0ภัยพิบัติ 2(2-0-4)
 Disaster Readiness and Response 

วิธีการจัดการภาวะฉุกเฉินต�างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยครอบคลุมระยะการบรรเทาภัย การ
เตรียมความพร2อม การตอบโต2 และการฟ��นฟูสภาพ ความรับผิดชอบของหน�วยงานและกฎหมาย    ท่ี
เก่ียวข2อง ระบบบัญชาการเหตุฉุกเฉิน วิเคราะห=กรณีศึกษาภัยพิบัติและเสนอแนะมาตรการจัดการภัย
พิบัติได2อย�างเหมาะสม 
 

4074707 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและอันตราย 2(2-0-4) 
 Industrial Processes and Hazards 

กระบวนการผลิตพร2อมท้ังวิ เคราะห= อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในแต�ละข้ันตอนของ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทต�างๆ แนวทางในการควบคุมอันตรายจากกระบวนการผลิต 
 

4074711 ความปลอดภัยจากรังสี 2(2-0-4) 
 Radiation Safety 

 ความรู2เบ้ืองต2นเก่ียวกับอันตรายทางรังสี รูปแบบการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี สมการ
การสลายตัวกัมมันตรังสี หน�วยวัดทางรังสี เครื่องมือวัดทางรังสี ต2นกําเนิดรังสีและผลของรังสี การ
ปrองกันอันตรายจากรังสี เทคนิคการปฏิบัติงานกับรังสีในห2องปฏิบัติการ 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

4074712 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล0อมและสุขภาพ      3(3-0-6) 
Environmental and Health Impact Assessment  
ความหมายและคําจํากัดความ วัตถุประสงค=แนวคิดและหลักการประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดล2อมและสุขภาพข้ันตอนของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล2อมและสุขภาพ ประเด็นท่ีต2อง
ประเมินทางสุขภาพ สิ่งคุกคามต�อสุขภาพ ข2อกําหนดเรื่องเวลาตามท่ีกฎหมายบังคับ การกลั่นกรอง
โครงการ การกําหนดขอบเขตการศึกษา วิธีการประเมินผลกระทบด2านสิ่งแวดล2อมและสุขภาพ วิธีการ
เก็บและวิเคราะห=ข2อมูลการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ 
มาตรการปrองกันและลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ การจัดทํารายงาน       การ
สื่อสารความเสี่ยง การติดตามและประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
 
4074713 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 

Industrial Waste Management  
แหล�งกําเนิด ประเภท และลักษณะของกากของเสียอุตสาหกรรม ความสําคัญของกาก

ของเสียอุตสาหกรรมต�อการการเกิดปeญหาภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล2อม อันตรายจากกากของเสีย
อันตรายอุตสาหกรรมต�อสุขภาพ ทรัพย=สินและสิ่งแวดล2อม การรวบรวม การเก็บขนและการกําจัด
กากของเสียอุตสาหกรรม การลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม และการนํากากของเสีย
อุตสาหกรรมกลับมาใช2ใหม� เทคโนโลยีการบําบัดหรือกําจัดกากของเสียอุตสาหกรรมให2ได2ตามท่ี
กฎหมายกําหนด การพิจารณาเลือกใช2เทคโนโลยีการบําบัดหรือกําจัดกากของเสียท่ีเหมาะสม 
 
4074714 ความปลอดภัยทางชีวภาพ        2(2-0-4) 

Biological Safety 
อันตรายทางชีวภาพ การวิเคราะห=สาเหตุ หลักการปrองกันอันตรายทางชีวภาพในงาน

อุตสาหกรรม การปrองกันอันตรายทางชีวภาพสําหรับห2องปฏิบัติการชีวภาพ ห2องผ�าตัด ห2องปลอดเชื้อ
สําหรับผู2ปqวย การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับสถานพยาบาล  
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รหัส คําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 

4074715 เศรษฐศาสตร&อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดล0อมเบ้ืองต0น    2(2-0-4) 
 Basic Occupational Health, Safety and Environment Economics  
 หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต=วิชาเศรษฐศาสตร=เพ่ือนํามาใช2ในงานด2านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล2อม โดยเน2นถึงความสําคัญของการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดให2ได2ประโยชน= 
และให2เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด การจัดสรรงบประมาณ และการประเมินโครงการ การประเมินการ
สูญเสียเชิงปริมาณของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน  
 
4074716 การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร       
2(2-0-4) 
    Indoor Air Quality Management 
    ปeจจัยท่ีมีผลต�อคุณภาพอากาศในอาคาร อันตรายและผลกระทบจากคุณภาพอากาศ การ
จัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร เช�น การวิเคราะห=คุณภาพอากาศ วิธีการควบคุมคุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร หลักการปรับและระบายอากาศและการออกแบบเบ้ืองต2น 
 
4074717 การประเมินความเส่ียงในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 Industrial Health Risk Assessment 

 รายวิชาท่ีต0องเรียนมาก9อน: 4074707 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและอันตราย 
 ประเภทความเสี่ยงต�างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได2ในงานอุตสาหกรรม หลักการ เทคนิคและวิธีการ

ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม เทคนิคการประเมินความเสี่ยงตาม
กฎหมาย รวมท้ังการใช2แบบจําลองหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร=ในการประเมินอันตรายร2ายแรงจากการ
รั่วไหลของสารเคมี รวมท้ังการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพอนามัย และแนวทางการวางแผนในการ
ปrองกัน ควบคุมและลดความเสี่ยง 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
4074820 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in Occupational Health and 
Safety 
 การปฏิบัติการเตรียมความพร2อมก�อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยให2มีองค=
ความรู2เรื่องหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา ความพร2อมในการทํางานร�วมกับผู2ร�วมงาน 
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ= ความรู2พ้ืนฐานและเทคนิค
ในการสมัครงาน และการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ข2อควรปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยในสถานประกอบการเทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงานและการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 
4074821 สหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     
6(640) 
 Cooperative Education in Occupational Health and Safety 

รายวิชาท่ีต0องเรียนมาก9อน: 4074822 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และ ความปลอดภัย  

 นักศึกษาต2องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป?นพนักงานชั่วคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 16 สัปดาห= ตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล2ว
นักศึกษาต2องส�งรายงานวิชาการ และนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต�อคณาจารย=ในสาขาวิชาเพ่ือทํา
การประเมินผลให2ผ�าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย=ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานท่ี
ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 
 
4074822 การเตรียมฝQกประสบการณ&วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      2(90) 
 Preparation for Field Experience in Occupational Health and Safety 
 จัดให2มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร2อมแก�ผู2 เรียนก�อนออกฝDกประสบการณ=วิชาชีพ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด2วยการพัฒนาความรู2ในด2านความตระหนัก การประเมิน 
และการควบคุมอันตราย และการเสนอมาตรการปrองกันแก2ไขตามหลักวิชาการ มีการจัดทํารายงาน
และนําเสนอผลการดําเนินงาน 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

4074823 การฝQกประสบการณ&วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    5(450) 
 Field Experience in Occupational Health and Safety 
 รายวิชาท่ีต0องเรียนมาก9อน: 4074820 การเตรียมฝQกประสบการณ&วิชาชีพ              อา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 นักศึกษาต2องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป?นพนักงานชั่วคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด โดยการนําความรู2และหลักการท่ี
ได2รับจากชั้นเรียนมาใช2ในการสืบค2นปeญหา วิเคราะห= วางแผนและดําเนินการแก2ไขปeญหาหรือควบคุม
อันตรายในสภาพแวดล2อมการทํางาน รวมถึงการเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยตามหลักวิชาการ 
มีการสรุปผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลการดําเนินงาน 
 

4074913 โครงงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3) 
 Occupational Health and Safety Project 
 นําเสนอโครงงานท่ีเก่ียวข2องกับงานด2านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยนักศึกษา  
รวบรวมข2อมูล วิเคราะห= ประเมินผลโครงงาน จัดทํารายงานและนําเสนอ 
 
4074914 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1(0-2-1) 
 Seminar in Occupational Health and Safety Project  
 ค2นคว2า วิเคราะห= และจัดการสัมมนา อภิปราย และแสดงความคิดเห็นร�วมกันในหัวข2อท่ี
เก่ียวกับการจัดการด2านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยการประยุกต=ใช2ความรู2จากชั้นเรียน และ
ติดตามประเด็นทางวิชาการท่ีทันสมัย  
 
4091401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห& 1 3(3-0-6) 
 Calculus and Analytic Geometry 1 
 เรขาคณิตวิเคราะห=ด2วยเส2นตรง และภาคตัดกรวย ลิมิตของฟeงก=ชัน ฟeงก=ชันต�อเนื่อง 
อนุพันธ=และอนุพันธ=ของฟeงชันพีชคณิต ฟeงก=ชันอดิศัย การประยุกต=อนุพันธ= และอินทิกรัล  
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

4141605 ชีวสถิติสาธารณสุข         3(3-0-6) 
 Biostatistics for public health 

ความหมาย ความสําคัญแนวคิดและหลักการทางชีวสถิติ ขอบเขตของชีวสถิติและสถิติชีพ
การใช2ประโยชน=ของชีวสถิติในงานสาธารณสุข วิธีการประมวลผลและนําเสนอข2อมูลทางชีวสถิติ 
ความหมายของประชากรและการคํานวณขนาดกลุ�มตัวอย�างทางสถิติ การทดสอบความคลาดเคลื่อน 
การแจกแจงทางสถิติ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การแปลความหมายของสถิติ การนําสถิติไปใช2
ในงานวิจัยทางสาธารณสุข 
 

3.2  ช่ือ สกุล ตําแหน9งและคุณวุฒิของอาจารย&  
3.2.1 อาจารย&ประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน9ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปHท่ี 
จบ 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห& 
2557 2558 2559 2560 

1 นายมงคล  
วัชชะ 

อาจารย= วท.ม. (สุขศาสตร=
อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

2556 12 12 12 12 

ส.บ. (อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัย      
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2552     

2 นางสาวบุษยา  
จูงาม 

อาจารย= วศ.ม. (วิศวกรรม
ความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร= 

2555 12 12 12 12 

วท.บ.             
(อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี

2552     

3 นางสาวอมตา  
อุตมะ 

อาจารย= 
 
 
 

วท.ม.             
(อาชีวเวชศาสตร=) 

จุฬาลงกรณ=
มหาวิทยาลัย 

2553 
 

12 12 12 12 

วท.บ. 
(วิทยาศาสตร=
สุขภาพ) 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร= 

2549     

4 นางสาววัชราภรณ= 
วงศ=สกุลกาญจน= 
 

อาจารย= วท.ม. (สุขาภิบาล
ส่ิงแวดล2อม) 

มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

2556 12 12 12 12 

วท.บ. (อนามัย
ส่ิงแวดล2อม) 

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

2553     

5 นายณฐพงศ= 
เมธนิธรังสรรค= 

อาจารย= วท.ม. (กีฎและ
ส่ิงแวดล2อม) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี     
พระจอมเกล2า  
เจ2าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2548 
 
 

 

12 12 12 12 

วท.บ. (ชีววทิยา) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2542     
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3.2.2 อาจารย&ประจํา 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน9ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห& 
2557 2558 2559 2560 

1 นายมงคล  
วัชชะ 

อาจารย= วท.ม. (สุขศาสตร=
อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

12 12 12 12 

ส.บ. (อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัย      
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2 นางสาวบุษยา  
จูงาม 

อาจารย= วศ.ม. (วิศวกรรม      
ความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร= 

12 12 12 12 

วท.บ. (อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี

3 นางสาวอมตา  
อุตมะ 

อาจารย= 
 
 
 

วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร=) จุฬาลงกรณ=
มหาวิทยาลัย 

12 12 12 12 

วท.บ. (วทิยาศาสตร=
สุขภาพ) 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร= 

4 นางสาววัชราภรณ= 
วงศ=สกุลกาญจน= 
 

อาจารย= วท.ม. (สุขาภิบาล
ส่ิงแวดล2อม) 

มหาวิทยาลัย มหิดล 12 12 12 12 

วท.บ. (อนามัย
ส่ิงแวดล2อม) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

5 นายณฐพงศ=  
เมธนิธรังสรรค= 

อาจารย= วท.ม. (กีฎและ
ส่ิงแวดล2อม) 
 
วท.บ. (ชีววทิยา) 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล2าเจ2าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

12 12 12 12 

6 นางชญาดา 
วีระพันธ= 
 

อาจารย= 
 

คอ.ม. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร=) 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล2า     
พระนครเหนอื 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

ค.บ. (คอมพิวเตอร=ศึกษา) สถาบันราชภัฏ
เพชรบุร ี

7 นายวรายุทธ=  
อัครพัฒนพงษ= 

ผู2ช�วย 
ศาสตรา 
จารย= 

วท.ม. (การสอนฟAสิกส=) มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม� 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

ศษ.บ. (ฟAสิกส=-
คณิตศาสตร=) 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก�น 

8 นางสาววริิยาภรณ= 
กล�อมสังข=เจรญิ 

อาจารย= วท.ม. (สถิติประยุกต=และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

สถาบันบัณฑิต     
พัฒนบริหารศาสตร= 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

วท.บ. (คณิตศาสตร=) มหาวิทยาลัยบูรพา 
9 นางสาวสําเนียง 

อภิสันติยาคม 
ผู2ช�วย 

ศาสตรา 
จารย= 

วท.ด. (เคมีอนิทรีย=) 
 
วท.ม. (เคมอีินทรีย=) 
 
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี
จุฬาลงกรณ=
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

12 12 12 12 

10 นางอารีย= 
สงวนช่ือ 

ผู2ช�วย 
ศาสตรา 
จารย= 

วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร=) 
ค.บ. (สาธารณสุข) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
วิทยาลัยครูนครปฐม 

12 12 12 12 

11 นางสาวจนิต=จุฑา 
ขําทอง 

อาจารย= ส.ม. (อนามัยส่ิงแวดล2อม) 
 
วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร=) 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก�น 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12 12 12 12 
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3.2.3 อาจารย&พิเศษ 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน9ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห& 
2555 2556 2557 2558 

1 นางสสิธร 
เทพตระการพร 

ผู2ช�วย 
ศาสตรา 
จารย= 

Ph.D. (Public Health) 
 
 
 

Tokyo Medical 
and Dental 
University, 
Tokyo, Japan. 

6 6 6 6 

M.P.H. (Public Health) 
 

University of the 
Philippines, 
Manila, 
Philippines. 

    

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร=)  
 

มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

    

2 นายไกรชาติ  
ตันตระการ
อาภา 

ผู2ช�วย 
ศาสตรา 
จารย= 

วศ.ด. (วิศวกรรมส่ิงแวดล2อม) 
 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
สุรนาร ี

6 6 6 6 

วท.ม. (เทคโนโลยีการบรกิาร
ส่ิงแวดล2อม) 

มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

    

วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม� 

    

3 พ.ต.นพ.วชร 
โอนพรัตน=วิบูล 

อาจารย= วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร=)  จุฬาลงกรณ=
มหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 

พ.บ. (แพทย=ศาสตร=)  
 

วิทยาลัยแพทย=  
พระมงกุฎ 

    

4 นายวีรยุทธ 
โพธิ์ใหญ� 

 

อาจารย= วศ.ม. (วิศวกรรมการก�อสร2าง
และการจัดการโครงสร2าง
พ้ืนฐาน)  

สถาบันเทคโนโลยี
แห�งเอเชีย 
 

6 6 6 6 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร= 

5 นายหฤษฎ=ชาติ 
หนองตะไกร 

 

อาจารย= วศ.ม. (วิศวกรรมปrองกนั
อัคคีภัย)  

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร= 

6 6 6 6 

วศ.บ. (เครื่องกล)  
 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี

6 นางสาวสาวติรี 
ชัยรัตน= 

อาจารย= วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร=)  
 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวโิรฒ 

6 6 6 6 

วท.บ. (สุขศาสตร=
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัย 
หัวเฉียว 

7 นางสาวอสิรียา 
ดาราทอง 

อาจารย= วท.ม. (สุขภาพจิต)  
 

จุฬาลงกรณ=
มหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 

วท.บ. (วทิยาศาสตร=สุขภาพ) มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร= 

 
4. องค&ประกอบเก่ียวกับประสบการณ&ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝQกประสบการณ&วิชาชีพ)  

จากความต2องการท่ีบัณฑิตควรมีประสบการณ=ในวิชาชีพก�อนเข2าสู�การทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตร
ได2กําหนดกลุ�มวิชาปฏิบัติการและฝDกประสบการณ=วิชาชีพเป?นวิชาบังคับและให2มีแผนการเรียนสําหรับ
นักศึกษาท่ีต2องการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาต2องลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชา       อา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย เว2นแต�กรณีท่ีนักศึกษามีปeญหาไม�สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได2ก็



39 
 

จะเป?นการอนุโลมให2เรียนรายวิชาการฝDกประสบการณ=วิชาชีพสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ       ความ
ปลอดภัย 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู0ของประสบการณ&ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู2ประสบการณ=ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข2าใจในหลักการ 

ความจําเป?นในการเรียนรู2ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
4.1.2  บูรณาการความรู2ท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแก2ปeญหาทางสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

โดยใช2เครื่องมือทางสุขศาสตร=อุตสาหกรรมได2อย�างเหมาะสม 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ=และสามารถทํางานร�วมกับผู2อ่ืนได2ดี 
4.1.4  มีระเบียบวินัยตรงเวลาเข2าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข2ากับสถานประกอบการได2 
4.1.5  มีความกล2าในการแสดงออก และนําความคิดสร2างสรรค=ไปใช2ประโยชน=ในงานได2 

4.2 ช9วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปmการศึกษาท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข0อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

ข2อกําหนดในการทําโครงงานหรืองานวิจัย ควรเป?นหัวข2อท่ีเก่ียวข2องกับงานสุขภาพหรือความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล2อมในการทํางานของผู2ประกอบอาชีพ โดยควรมีการอ2างอิงข2อมูลจากแหล�ง
ท่ีเชื่อถือได2 ถูกต2อง และคาดว�าจะนําไปใช2งานได2หากโครงงานสําเร็จ โดยมีจํานวนผู2ร�วมโครงงาน 1-3 
คน และมีรายงานท่ีต2องนําส�งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดอย�างเคร�งครัด หรือเป?น
โครงงานท่ีมุ�งเน2นการสร2างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู2ด2านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

5.1 คําอธิบายโดยย9อ  
โครงงานท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาใช2ในการทําโครงงาน ประโยชน=ท่ีจะ

ได2รับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู0  

นักศึกษาสามารถทํางานเป?นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช2เครื่องมือทางสุขศาสตร=
อุตสาหกรรมหรือโปรแกรมสําเร็จรูปในการทําโครงงาน หรือโครงงาน สามารถเป?นต2นแบบในการ
พัฒนาต�อไปได2 

5.3 ช9วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปmการศึกษาท่ี 4 

5.4 จํานวนหน9วยกิต 
2 หน�วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ  
มีการกําหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให2คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให2คําปรึกษา 

ให2ข2อมูลข�าวสารเก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต= และปรับปรุงให2ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย�างโครงงาน
ให2ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก2าวหน2าในการทําโครงงาน ท่ีบันทึกในสมุดให2คําปรึกษาโดยอาจารย=ท่ีปรึกษา 

และประเมินผลจากรายงานท่ีได2กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา การนําเสนอโครงงาน 
และความสมบูรณ=ของรายงาน และการจัดสอบการนําเสนอท่ีมีอาจารย=สอบไม�ต่ํากว�า 3 คน 



 

 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู0กลยุทธ&การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ&หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มี ค ว า ม รู2 พ้ื น ฐ า น ใ น ศ า ส ต ร= ท่ี

เ ก่ี ย ว ข2 อ ง ท้ั ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ภาคปฏิบัติอยู�ในเกณฑ=ดี สามารถ
ประยุกต=ได2อย�างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพและศึกษาต�อใน
ระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต2องปูพ้ืนฐานของศาสตร=
และสร2างความเชื่อมโยงระหว�างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
มีปฏิบัติการ แบบฝDกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให2
นักศึกษาเข2าใจการประยุกต=องค=ความรู2กับปeญหาจริง  

2. มีความรู2 ทันสมัย ใฝqรู2  และมีความ 
สามารถพัฒนาความรู2 เ พ่ือพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกท่ีเปAดสอนต2องต�อยอดความรู2พ้ืนฐาน 
และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร= มีโจทย=ปeญหาท่ี
ท2าทายให2นักศึกษาค2นคว2าหาความรู2 ในการพัฒนา
ศักยภาพ 

3. คิดเป?นทําเป?น และเลือกวิธ ีการ
แก2ปeญหาได2อย�างเป?นระบบและ
เหมาะสม 

ทุกรายวิชาควรมีโจทย=ปeญหา แบบฝDกหัดหรือโครงงาน
ให2นักศึกษาได2ฝDกคิด ฝDกปฏิบัติ ฝDกแก2ปeญหาแทนการ
ท�องจํา 

4. มีความสามารถทํางานร�วมกับผู2อ่ืน 
มี ทักษะการบริหารจัดการและ
ทํางานเป?นหมู�คณะ 

โจทย=ปeญหาและโครงงานของรายวิชาต�างๆ ควรจัด
แบบคณะทํางาน แทนท่ีจะเป?นแบบงานเด่ียว เพ่ือ
ส�งเสริมให2นักศึกษาได2ฝDกฝนการทํางานเป?นหมู�คณะ  

5.  รู2จักแสวงหาความรู2ด2วยตนเองและ
สามารถติดต�อสื่อสารกับผู2อ่ืนได2เป?น
อย�างดี 

ต2องมีการมอบหมายงานให2นักศึกษาได2สืบค2นข2อมูล 
รวบรวมความรู2 ท่ีนอกเหนือจากท่ีได2นําเสนอในชั้น
เรียน และเผยแพร�ความรู2ท่ีได2ระหว�างนักศึกษาด2วยกัน 
หรือให2กับผู2สนใจภายนอก 

6. มีความสามารถในการใช2ภาษาไทย
และภาษาต� า งประ เทศในการ
สื่อสารและใช2เทคโนโลยีได2ดี 

มีระบบเพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู�
นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกท่ีส�งเสริมให2เกิดการ
แสวงหาความรู2ท่ีทันสมัย การเผยแพร� การถามตอบและ
การแลกเปลี่ยนความรู2 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู0ในแต9ละด0าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนักในคุณค�าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย=สุจริต  
2) มีวินัย ตรงต�อเวลา และความรับผิดชอบต�อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
3) มีภาวะความเป?นผู2นําและผู2ตาม สามารถทํางานเป?นทีมและสามารถแก2ไขข2อขัดแย2ง

และลําดับความสําคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟeงความคิดเห็นของผู2อ่ืน และคุณค�าและศักด์ิศรีของความเป?น

มนุษย= 
5) เคารพกฎระเบียบและข2อบังคับต�างๆ ขององค=กรและสังคม 
6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

2.1.2 กลยุทธ&การสอนท่ีใช0พัฒนาการเรียนรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม 
1) กําหนดให2มีวัฒนธรรมองค=กรเพ่ือเป?นการปลูกฝeงให2นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน2น

การเข2าชั้นเรียนให2ตรงเวลา ตลอดจนการแต�งกายท่ีเป?นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2) นักศึกษาต2องมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ�มนั้น ต2องฝDกให2รู2หน2าท่ีของ

การเป?นผู2นํากลุ�มและการเป?นสมาชิกกลุ�ม 
3) ส�งเสริมให2นักศึกษาเกิดจิตสํานึกความซ่ือสัตย= โดยต2องไม�กระทําการทุจริตในการสอบ

หรือลอกการบ2านของผู2อ่ืนเป?นต2น 
4) อาจารย=ผู2สอนทุกคนต2องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา

รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเช�น การยกย�องนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชน=แก�
ส�วนรวม เสียสละ 

2.1.3 กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข2าชั้นเรียนการส�งงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการร�วมกิจกรรม 
2)  ประเมินจากการมีวินัยและพร2อมเพรียงของนักศึกษาในการเข2าร�วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน2าท่ีท่ีได2รับมอบหมาย 

2.2 ความรู0 
2.2.1 การเรียนรู0ด0านความรู0 

1)  มีความรู2และความเข2าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหา 
2) สามารถวิเคราะห=ปeญหา เข2าใจรวมท้ังประยุกต=ความรู2 ทักษะ และการใช2เครื่องมือ

ท่ีเหมาะสมกับการแก2ไขปeญหา 
3) สามารถวิเคราะห= ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค=ประกอบ

ต�างๆ ของงานให2ตรงตามข2อกําหนด 
4) สามารถติดตามความก2าวหน2าทางวิชาชีพ รวมท้ังการนําไปประยุกต= 
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5) รู2 เข2าใจและสนใจพัฒนาความรู2 ความชํานาญอย�างต�อเนื่อง 
6) มีความรู2ในแนวกว2างและเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข2าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม�ๆ ท่ีเก่ียวข2อง 
7) สามารถบูรณาการความรู2กับความรู2ในศาสตร=อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข2อง 

2.2.2 กลยุทธ&การสอนท่ีใช0พัฒนาการเรียนรู0ด0านความรู0 
1) ใช2การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน2นหลักการทางทฤษฎี และ

ประยุกต=ทางปฏิบัติในสภาพแวดล2อมจริง ท้ังนี้ให2เป?นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหา
สาระของรายวิชานั้นๆ 

2) ควรจัดให2มีการเรียนรู2จากสถานการณ=จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู2เชี่ยวชาญ
ท่ีมีประสบการณ=ตรงมาเป?นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู0ด0านความรู0 
1) การทดสอบย�อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝDกประสบการณ=วิชาชีพ 

2.3 ทักษะทางปMญญา 
2.3.1 การเรียนรู0ด0านทักษะทางปMญญา 

1) คิดอย�างมีวิจารณญาณและอย�างเป?นระบบ 
2) สามารถสืบค2น ตีความ และประเมินเพ่ือใช2ในการแก2ไขปeญหาอย�างสร2างสรรค=  
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห= และสรุปประเด็นปeญหาและความต2องการ  
4) สามารถประยุกต=ความรู2และทักษะกับการแก2ไขปeญหาท่ีเก่ียวข2องได2อย�างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ&การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะทางปMญญา 
1)  กรณีศึกษา 
2)  การอภิปรายกลุ�ม 
3)  ให2นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.3.3 กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางปMญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาเช�นประเมินจากการ 

นําเสนอรายงานในชั้นเรียนและการทดสอบโดยใช2แบบทดสอบหรือสัมภาษณ= 
2.4. ทักษะความสัมพันธ&ระหว9างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 การเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธ&ระหว9างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาต�างประเทศกับกลุ�มคนหลากหลายได2อย�างมี

ประสิทธิภาพ 
2)  สามารถให2ความช�วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก2ปeญหาสถานการณ=ต�างๆ 

ท้ังในบทบาทของผู2นํา หรือในบทบาทของผู2ร�วมทีมทํางาน 
3)  สามารถใช2ความรู2ในศาสตร=มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
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4)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ�ม 
5)  สามารถเป?นผู2ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก2ไขสถานการณ=ท้ังส�วนตัวและส�วนรวม 

พร2อมท้ังแสดงจุดยืนอย�างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ�ม 
6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู2ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธ&การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธ&ระหว9างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ใช2การสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมให2มีการทํางานเป?นกลุ�ม การทํางานท่ีต2องประสานงาน
กับผู2อ่ืนข2ามหลักสูตร หรือต2องค2นคว2าหาข2อมูลจากการสัมภาษณ=บุคคลอ่ืน หรือผู2มีประสบการณ= 
โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ=ระหว�างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบดังนี้ 

1)  สามารถทํางานกับผู2อ่ืนได2เป?นอย�างดี 
2)  มีความรับผิดชอบต�องานท่ีได2รับมอบหมาย 
3)  สามารถปรับตัวเข2ากับสถานการณ=และวัฒนธรรมองค=กรท่ีไปปฏิบัติงานได2เป?นอย�างดี 
4)  มนุษยสัมพันธ=ท่ีดีกับผู2ร�วมงานในองค=กรและกับบุคคลท่ัวไป 
5)  มีภาวะผู2นํา 

2.4.3 กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธ&ระหว9างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ�ม
ในชั้นเรียน 

2) สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร�วมกิจกรรมต�างๆและความครบถ2วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข2อมูล 

2.5 ทักษะการวิเคราะห&เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 การเรียนรู0ด0านทักษะการวิเคราะห&เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช0เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช2เครื่องมือท่ีจําเป?นท่ีมีอยู�ในปeจจุบันต�อการทํางานท่ีเก่ียวกับงาน 
2) สามารถเลือกใช2สถิติข้ันพ้ืนพ้ืนฐานในการวิเคราะห=ผลข2อมูลได2 
3)  สามารถสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล�าและการเขียน พร2อมท้ังเลือกใช2

รูปแบบของสื่อการนําเสนอได2อย�างเหมาะสม  
4)  สามารถใช2เทคโนโลยีสารสนเทศได2อย�างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ&การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะการวิเคราะห&เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู2ในรายวิชาต�างๆ ให2นักศึกษาได2วิเคราะห=สถานการณ=จําลอง 
และสถานการณ=เสมือนจริง  

2) นําเสนอการแก2ปeญหาท่ีเหมาะสม  
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2.5.3 กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะการวิเคราะห&เชิงตัวเลข การส่ือสาร    
และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช2ทฤษฎี การเลือกใช2เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร=และสถิติท่ีเก่ียวข2อง 

2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข2อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช2
เครื่องมือต�างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต�างๆ ท่ีมีการนําเสนอต�อชั้นเรียน 

 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู9รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 



 

 

 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู9รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

�ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู0 3. ทักษะทางปMญญา 4. ทักษะความสัมพันธ&ระหว9าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห&
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช0เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

1. 1551117 การฟeงและพูด   
    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

� �         �    �       �     � 

2. 4011305 ฟAสิกส= 1  �     �       �       �   �    

3. 4011306 ฟAสิกส= 2  �     �       �       �   �    

4. 4011601 ปฏิบัติการฟAสิกส= 1  �  �   �       �  �  �   �   �    

5. 4011602 ปฏิบัติการฟAสิกส= 2  �  �   �       �  �  �   �   �    

6. 4021105 เคมี 1  �     �       �       �   � �   

7. 4021106 ปฏิบัติการเคมี 1 � �     �       �  �     �   � � � � 

8. 4021450 หลักเคมอีินทรีย= 1  �     �       �       �   � �   

9. 4022102 เคมี 2  �     �       �       �   � �   

10. 4022103 ปฏิบัติการเคม ี2 � �     �       �  �     �   � � � � 

11. 4031108 ชีววิทยาทัว่ไป  �     �       �       �   � �   

12. 4031109 ปฏิบัติการ 
     ชีววิทยาทั่วไป 

� �     �       �  �     �   � �   

13. 4032601 จุลชีววทิยา  �     �       �       �   � �   

14. 4071205 พื้นฐานอาชีวอนามัย 
     และความปลอดภัย 

� �     � �      � �   �  �      � 
� 
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู9รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

�ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู0 3. ทักษะทางปMญญา 4. ทักษะความสัมพันธ&ระหว9าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห&
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช0เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

15. 4071302 ความปลอดภัยใน 
     อาคารและที่สาธารณะ 

� � �    � �  �    �  �  �  �      � � 

16. 4072101 กายวิภาคและ      
     สรีรวทิยาของมนุษย= 

� �     � �      � �   �  �      � � 

17. 4072306 การดูแลสุขภาพ 
      และการปฐมพยาบาลเบื้องต2น 

� � �   � � �     � � �   � �   �    � � 

18. 4072320 อนามัยสิ่งแวดล2อม 
      และอาชีวอนามัย 

� � �    � �  �    �    �   �     � � 

19. 4072409 วิทยาการระบาดและ 
      การปrองกนัโรค 

� � �   � � �  �  �  � � �  � � �  �   � � � 

20. 4072411 ระเบียบวิธีวิจัย 
     ทางอาชีวอนามัยและ              
     ความปลอดภัย 

� � � �   � �     � � � �  �       � �  

21. 4072701 กฎหมายและ 
     มาตรฐานงานอาชีวอนามัย 
     และความปลอดภัย 

� �   � � �      � �    �  �      � � 

22. 4072702 การปrองกันอัคคีภัย 
      และการตอบโต2เหตุฉุกเฉนิ 

� � �   � � � �  � �  �  � � �  �   �   � 
� 

23. 4073217 สุขศาสตร= 
     อุตสาหกรรม 

� �    � � � �    � � � � � �  �  �  � � � � 

24. 4073403 พิษวิทยา 
     อาชีวอนามัย 

� � �   � � �     � � � � � � � �   �   � � 

25. 4073415 อาชีวเวชศาสตร= � � �   � � �  �   � � � � � �  �      � � 
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู9รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

�ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู0 3. ทักษะทางปMญญา 4. ทักษะความสัมพันธ&ระหว9าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห&
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช0เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

26. 4073514 พฤติกรรมศาสตร= 
     ความปลอดภัย 

� � �    � �  �    �  �  �  �  �    � � 

27. 4073702 การยศาสตร=และ 
     สรีรวทิยาการทํางาน 

� � �   � � � �    � � � � � �  � �  �   � � 

28. 4073703 เทคโนโลยีความ  
     ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

� � �   � � � �    � �   � �  �      � � 

29. 4073710 การบริหารงานด2าน        
      อาชีวอนามัยและ 
      ความปลอดภัย 

� �    � � �   � � � � � � � �  �     � � � 

30. 4073711 วิศวกรรมพื้นฐานใน 
      งานอาชีวอนามัย 

� � �    � �    �  � � � � �  �      � � 

31. 4073708 การระบายอากาศ 
     อุตสาหกรรม 

� � �    � � �     �   � �  �     � � 
 

32. 4073709 การเก็บตัวอย�างและ  
     การวเิคราะห=ตัวอย�างทางสุข
ศาสตร= 
     อุตสาหกรรม 

� � �  � � � � �    � � � � � �  � � �  � � � � 

33. 4074702ระบบการจดัการ  
     สารสนเทศเพื่องานอาชีวอนามัย 
     และความปลอดภัย 

 � �    � �  �        �   �     � � 

34. 4074703 การควบคุมมลพิษ 
     อุตสาหกรรม 

� � �    � �  �    �  �  �        � � 

35. 4074704 การจดัการวัตถ ุ � � �    � �  �    �  �  �  �      � � 
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู9รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

�ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู0 3. ทักษะทางปMญญา 4. ทักษะความสัมพันธ&ระหว9าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห&
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช0เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

     อันตราย 
36. 4074706 การเตรียมความ 
     พร2อมและการตอบโต2ภัยพิบัต ิ

� � �    � �  �    �    �   �     � � 

37. 4074707 กระบวนการผลิต 
     อุตสาหกรรมและอันตราย 

� � �    �       �    �   �     �  

38. 4074711 ความปลอดภัย 
     จากรงัสี 

� � �    � �  �    �    �   �     � � 

39. 4074712 การประเมนิผล 
     กระทบสิ่งแวดล2อมและสุขภาพ 

� � �    � � �    � � � � � � �     �  � 
� 

40. 4074713 การจดัการกาก 
     ของเสียอุตสาหกรรม 

� � �    � �  �    �    �   �     � � 

41. 4074714 ความปลอดภัย 
     ชีวภาพ 

� � �    � �  �    �    �   �     � � 

42. 4074715 เศรษฐศาสตร=        
     อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
     และสิ่งแวดล2อมเบื้องต2น 

� � �    � �  �    �    �   �     � � 

43. 4074716 การจดัการคุณภาพ  
     อากาศในอาคาร 

� � �    � �  �    �    �   �     � � 

44. 4074717 การประเมนิ 
     ความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม 

� � �    � � �    � � � � � � �     �  � � 

45. 4074820 การเตรียมสหกิจ 
     ศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัย 
     และความปลอดภัย 

 � �  � � � �      � �   �   � � � �  � � 
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู9รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

�ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู0 3. ทักษะทางปMญญา 4. ทักษะความสัมพันธ&ระหว9าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห&
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช0เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

46. 4074821 สหกิจศึกษา 
     สาขาวิชาอาชีวอนามัย 
     และความปลอดภัย 

� � �  � � � � �    � � � � � �   � � � � � � � 

                            

47. 4074822 การเตรียมฝDก 
     ประสบการณ=วิชาชีพ       
     อาชีวอนามัยและปลอดภัย 

 � �  � � � �      � � � � �   � � � � � � � 

48. 4074823 การฝDกประสบการณ=  
     วิชาชีพอาชีวอนามัยและ 
     ความปลอดภัย 

� � �  � � � � �    � � � � � �   � � � � � � � 

49. 4074913 โครงงาน 
     อาชีวอนามัยและ 
     ความปลอดภัย 

� � �   � � � �     � � � � �  �  �  � � � � 

50. 4074914 สัมมนา       
     อาชีวอนามัยและ 
     ความปลอดภัย 

� � �   � � �  �    � � � � �  �      � � 

51. 4091401 แคลคูลัสและ 
     เรขาคณิตวิเคราะห= 1 

 �  �   �       � �   � �  �   �    

52. 4141605 ชีวสถิติสาธารณสุข  �  �   �       � �   � �  �   �    
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ&ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ& ในการให0ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป?นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= 

ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2551 (ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู0ขณะนักศึกษายังไม9สําเร็จการศึกษา 
กําหนดให2ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู2ของนักศึกษาเป?นส�วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาให2นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา        มี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข2อสอบให2เป?นไปตามแผนการสอน  
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได2โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู2  
และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู0หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู2ของนักศึกษา ควรเน2นการทําวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ีทําอย�างต�อเนื่องและนําผลวิจัยท่ีได2ย2อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน�วยงานโดยองค=กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอย�างต�อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได2งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต�ละรุ�นท่ีจบการศึกษา ในด2านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต�อความรู2 ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู2ประกอบการ โดยการขอเข2าสัมภาษณ= หรือการส�งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข2าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาต�างๆ เช�น ปmท่ี 1 หรือ ปmท่ี 4 

2.2.3 การประเมินตําแหน�ง และหรือความก2าวหน2าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส�งแบบสอบถามหรือสอบถามเม่ือมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด2านความรู2 ความพร2อม และสมบัติด2านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข2าศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้นๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง�ของความพร2อมและความรู2จาก
สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมท้ังเปAดโอกาสให2เสนอข2อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให2ดียิ่งข้ึนด2วย 
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2.2.6 ความเห็นจากผู2ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือเป?นอาจารย=พิเศษ 
ต�อความพร2อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข2องกับกระบวนการเรียนรู2 และ 
การพัฒนาองค=ความรู2ของนักศึกษา 

2.2.7 ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเป?นรูปธรรมได2 เช�น (1) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
(2) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ (3) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค=กรท่ีทํา
ประโยชน=ต�อสังคมเป?นต2น 

 
3. เกณฑ&การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ=การสํา เร็จการศึกษาตามหลักสูตรให2 เป?นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ=ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานีว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) 
 



 

 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย& 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย&ใหม9 
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย=ใหม� เรื่องบทบาท หน2าท่ี ความรับผิดชอบ คุณค�าความเป?นอาจารย= 

รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทํารายละเอียดต�างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให2มีความรู2และเข2าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2  จัดนิเทศอาจารย=ใหม�ในระดับสาขาวิชา 
1.3  จัดเตรียมคู�มืออาจารย=และเอกสารท่ีเก่ียวข2องกับการปฏิบัติงานให2อาจารย=ใหม� 
 

2.  การพัฒนาความรู0และทักษะให0แก9คณาจารย& 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส�งเสริมอาจารย=ให2มีการเพ่ิมพูนความรู2 สร2างเสริมประสบการณ=เพ่ือส�งเสริมการสอน
และการวิจัยอย�างต�อเนื่องโดยผ�านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อันดับแรก การสนับสนุนด2านการศึกษาต�อ ฝDกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค=กรต�างๆ 
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต�างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ= 

2.1.2  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให2ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด0านอ่ืนๆ 

2.2.1 การมีส�วนร�วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก�ชุมชนท่ีเก่ียวข2องกับการพัฒนาความรู2 
และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ2นอาจารย=ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

2.2.3  ส�งเสริมการทําวิจัยสร2างองค=ความรู2ใหม�เป?นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป?นรอง 

2.2.4  จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
2.2.5  จัดให2อาจารย=ทุกคนเข2าร�วมกลุ�มวิจัยต�างๆ ของคณะฯ 
2.2.6  จัดให2อาจารย=เข2าร�วมกิจกรรมบริการวิชาการต�างๆ ของคณะฯ 



 

 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร2างคณะ โดยรองคณบดีฝqายวิชาการ ประธาน

หลักสูตรทําหน2าท่ีจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให2เป?นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค=ของหลักสูตรระบบและกลไกในการ
บริหารหลักสูตร ดังนี้  

  1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

 1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร2างคณะ 
คณบดี รองคณบดีฝqายวิชาการและวิจัย ประธานหลักสูตร คณะกรรมการประจํา

หลักสูตรทําหน2าท่ีบริหารจัดการหลักสูตรให2เป?นไปตามเกณฑ=มาตรฐานและวัตถุประสงค=ของหลักสูตร 
นอกจากนี้ยังมีหน�วยงานเลขานุการคณะทําหน2าท่ีประสานงานอํานวยความสะดวกในการเรียนการ
สอน การบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  1.3 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน2าท่ีกําหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต�อไปนี้ 

1.3.1 ร�วมกันกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงค=ของหลักสูตรให2สอดคล2องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพใน
ระดับอุดมศึกษา 

1.3.2 กําหนดคุณสมบัติผู2 เข2าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให2มี
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีต2องการ 

1.3.3 ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให2สอดคล2องกับสภาพสังคม และ
มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ แปลงหลักสูตรให2สอดคล2องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพ แปลงหลักสูตรสู�กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช2หลักสูตร  

1.3.4 เสนออาจารย=ผู2สอนในแต�ละรายวิชาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
ทําการประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

1.3.5 ส�งเสริม สนับสนุนอาจารย=ในหลักสูตรให2พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
1.3.6 รับผิดชอบในการกําหนดแหล�งฝDกประสบการณ=วิชาชีพท่ีเหมาะสม จัดอาจารย=

นิเทศ เตรียมความพร2อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝDกประสบการณ=วิชาชีพ 
1.3.7 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร2างปรับปรุงห2องปฏิบัติการ 

วัสดุอุปกรณ= ครุภัณฑ=และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต�อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
 1.4 การบริหารจัดการเรียนการสอน  

1.4.1 การเตรียมความพร2อมก�อนการเปAดการเรียนการสอน 
1) แต�งต้ังอาจารย=ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ=กับสาขาวิชา 
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2) หลักสูตรมอบหมายผู2สอนเตรียมความพร2อมในเรื่องอุปกรณ=การเรียนการสอน
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมท้ังการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดทํารายงาน 

1.4.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
1) สาขาวิชาจัดทําระบบสังเกตการณ= การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให2ทราบ

ปeญหาอุปสรรคและขีดความสามารถของผู2สอน 
2) สาขาวิชาสนับสนุนให2ผู2สอนจัดกระบวนการเรียนรู2ท่ีเน2นความใฝqรู2ของผู2เรียน 

และใช2สื่อประสมอย�างหลากหลาย 
1.4.3 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทําระบบการประเมินผล

ผู2สอนโดยผู2เรียนผู2สอนประเมินการสอนของตนเองและผู2สอนประเมินผลรายวิชา 
1.4.4 เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาสาขาวิชาติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน     

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
1.4.5 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต�ละปmการศึกษาสาขาวิชาจัดทําร�างรายงานผล

การดําเนินงานหลักสูตรประจําปmซ่ึงประกอบด2วยผลการประเมินคุณภาพการสอนรายวิชา รายงานผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเสนอต�อคณบดี 

1.4.6 สาขาวิชาจัดประชุมอาจารย=ประจําหลักสูตร วิเคราะห=ผลการดําเนินงานหลักสูตร
ประจําปm และใช2ข2อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ=การสอน ทักษะของอาจารย=ผู2สอนในการใช2กลยุทธ=การ
สอนและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีส�งผลกระทบต�อคุณภาพของหลักสูตรและจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

 1.5 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
1.5.1 จัดทํามาตรฐานข้ันตํ่าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให2บังเกิดประสิทธิผล 
1.5.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของบัณฑิตก�อนสําเร็จการศึกษา 
1.5.3 มีระบบการประเมินอาจารย=ชัดเจน และแจ2งให2ผู2เก่ียวข2องทราบ 
1.5.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต�อหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอนทุกภาคการศึกษา 
1.5.5 เม่ือครบรอบ 4 ปmสาขาวิชาเสนอแต�งต้ังผู2ทรงคุณวุฒิประเมินผลการดําเนินงาน

หลักสูตรโดยประเมินจากการเยี่ยมชมร�างรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรและจัดประเมินคุณภาพ
หลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปmสุดท2ายก�อนสําเร็จการศึกษาและผู2ใช2บัณฑิต 

 1.5.6 แต�งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีจํานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ=
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือให2มีการปรับปรุงหลักสูตรอย�างน2อยทุก 5 ปm
โดยนําความคิดเห็นของผู2ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม� ผู2ใช2บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ท่ีมีผลกระทบต�อลักษณะท่ีพึงประสงค=ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจําปm ท้ังงบประมาณแผ�นดินและเงินรายได2เพ่ือจัดซ้ือ
ตําราสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ= และวัสดุครุภัณฑ=อย�างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน และสร2างสภาพแวดล2อมให2เหมาะสมกับการเรียนรู2ด2วยตนเองของนักศึกษา 

 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู9เดิม 
มหาวิทยาลัยมีความพร2อมด2านหนังสือตําราและการสืบค2นผ�านฐานข2อมูลโดยมี        สํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีหนังสือด2านการบริหารจัดการและด2านอ่ืนๆ รวมถึงฐานข2อมูล
ท่ีจะให2สืบค2น ส�วนระดับคณะก็มีหนังสือตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ=ท่ีใช2สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนอย�างพอเพียง 

 2.2.1 สถานท่ีและอุปกรณ=การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการทําวิจัย ใช2สถานท่ีของคณะวิทยาศาสตร=และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด
เก่ียวกับอุปกรณ=การสอน การปฏิบัติการ และการทําวิจัยท่ีมีอยู�ในสาขามีดังนี้ 

ลําดับ รายการ จํานวน 
1 เครื่องวัดเสียงสะสม  1 
2 เครื่องวัดระดับความดังและวิเคราะห=ความถ่ีเสียง  1 
3 เครื่องวัดความร2อนในสถานประกอบการ  1 
4 เครื่องวัดความเข2มแสง  1 
5 ปe�มเก็บตัวอย�างอากาศชนิดติดตัวบุคคล (Personal Sampling Pump) 1 
6 อุปกรณ=ในการเก็บตัวอย�างอากาศ ได2แก� Charcoal Tube , ตลับกรอง

, กระดาษกรองชนิด PVC 
1 

7 อุปกรณ= Aluminum Cyclone 1 
8 อุปกรณ= Impinger ชนิด Standard midget 1 
9 เครื่องวัดความสั่นสะเทือน 1 
10 เครื่องตรวจวัดก�าซ 1 
11 เครื่องวัดความจุปอด 1 
12 เครื่องตรวจสมรรถภาพการได2ยิน 1 
13 อุปกรณ=ปrองกันอันตรายส�วนบุคคลประเภทต�างๆ  1 
14 ชุดสาธิต Lock-Out Tag-Out 1 
15 เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือประเภทต�างๆ (ชุด) 1 
16 ชุดดูดซับสารเคมี 1 
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 2.2.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแหล�งความรู2ท่ีสนับสนุนวิชาการ

ทางด2านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซ่ึงมีหนังสือและวารสารวิชาการต�างๆ ทางด2านวิทยาศาสตร=
และเทคโนโลยีท่ัวไปจํานวนมากมาย โดยมีตําราท่ีเก่ียวข2องกับสุขภาพและความปลอดภัยไม�น2อยกว�า 
920 เล�ม และวารสารท่ีเก่ียวข2องกับสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอีกไม�น2อยกว�า 10 
รายการ นอกจากนี้สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได2จัดเตรียมหนังสือ คู�มือสื่ออิเล็กทรอนิกส=ท่ี
เก่ียวข2องกับงานสุขภาพและความปลอดภัยเพ่ือการศึกษาอีกจํานวนมากเพ่ือเป?นแหล�งความรู2เพ่ิมเติม 
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะประสานงานกับสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซ้ือหนังสือและตําราท่ีเก่ียวข2อง เพ่ือบริการให2อาจารย=และนักศึกษา
ได2ค2นคว2า และใช2ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้นอาจารย=ผู2สอนแต�ละ
รายวิชาจะมีส�วนร�วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเป?น นอกจากนี้อาจารย=
พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข2อ ก็มีส�วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือสําหรับให2สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซ้ือหนังสือด2วย 
 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      
มีเจ2าหน2าท่ีคอยประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเข2าสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทําหน2าท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา  
 
3. การบริหารคณาจารย& 

3.1 การรับอาจารย&ใหม9 
มีการคัดเลือกอาจารย=ใหม�ตามระเบียบและหลักเกณฑ=ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย=ใหม�

จะต2องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปท่ีเก่ียวข2องในด2านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     
สุขศาสตร=อุตสาหกรรม อาชีวเวชศาสตร= พิษวิทยา หรือสาขาท่ีเก่ียวข2อง และอาจารย=ใหม�ควรมี
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาท่ีเก่ียวข2อง เพ่ือให2
หลักสูตรสอดคล2องกับข2อกําหนดของกรมสวัสดิการและคุ2มครองแรงงาน ในการได2รับใบอนุญาตใน
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพเจ2าหน2าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพด2วย 

3.2 การมีส9วนร9วมของคณาจารย&ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย=ผู2รับผิดชอบหลักสูตรและผู2สอนจะต2องประชุมร�วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอนประเมินผลและให2ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข2อมูลเพ่ือเตรียมไว2
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให2บรรลุเปrาหมายตามหลักสูตร 
และได2บัณฑิตเป?นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค= 
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3.3 การแต9งตั้งคณาจารย&พิเศษ 
สําหรับอาจารย=พิเศษถือว�ามีความสําคัญมากเพราะจะเป?นผู2ถ�ายทอดประสบการณ=ตรงจาก

การปฏิบัติมาให2กับนักศึกษา ดังนั้นสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได2กําหนดนโยบายให2ผู2สอน
มีการเชิญอาจารย=พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยาย และอาจารย=พิเศษนั้นไม�ว�าจะสอนท้ังรายวิชาหรือ
บางชั่วโมงจะต2องเป?นผู2มีประสบการณ=ตรงหรือมีวุฒิการศึกษาอย�างตํ่าระดับปริญญาโท 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน9ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีท่ีเก่ียวข2องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบและมีความรู2

ด2านสุขภาพและความปลอดภัย รวมท้ังสามารถใช2เทคโนโลยีสารสนเทศได2อย�างดี 
4.2 การเพ่ิมทักษะความรู0เพ่ือการปฏิบัติงาน 

บุคลากรสายสนับสนุนต2องเข2าใจโครงสร2างและธรรมชาติของหลักสูตรและต2องสามารถ
บริการให2อาจารย=สามารถใช2สื่อการสอนได2อย�างสะดวกซ่ึงจําเป?นต2องให2มีการฝDกอบรมเฉพาะทาง เช�น 
การเตรียมห2องปฏิบัติการในวิชาท่ีมีการฝDกปฏิบัติ 
 
5.  การสนับสนุนและการให0คําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การให0คําปรึกษาด0านวิชาการและอ่ืนๆ แก9นักศึกษา 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีการแต�งต้ังอาจารย=ท่ีปรึกษาทางวิชาการให2แก�

นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาท่ีมีปeญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย=ท่ีปรึกษาทางวิชาการได2
โดยอาจารย=ของสาขาวิชาทุกคนจะต2องทําหน2าท่ีอาจารย=ท่ีปรึกษาทางวิชาการให2แก�นักศึกษาและทุก
คนต2องกําหนดชั่วโมงให2คําปรึกษาเพ่ือให2นักศึกษาเข2าปรึกษาได2นอกจากนี้ต2องมีท่ีปรึกษากิจกรรม
เพ่ือให2คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก�นักศึกษา 

5.2 การอุทธรณ&ของนักศึกษา 
กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคําร2องขอดู

กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย=ในแต�ละรายวิชาได2 
 

6.  ความต0องการของตลาดแรงงานสังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู0ใช0บัณฑิต 
6.1 ความต2องการบุคลากรด2านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรืออาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในตลาดแรงงานของสังคมยังมีมาก โดยนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา สามารถได2งานทําภายใน 
3 เดือน 

6.2 จากผลสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค=ของผู2ใช2บัณฑิตเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบว�า
ผู2ใช2บัณฑิตต2องการบัณฑิตท่ีมีทักษะด2านภาษาต�างประเทศและด2านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร=ท่ี
สามารถปฏิบัติงานได2จริง 
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7.  ตัวบ9งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปrาหมายตัวบ�งชี้ท้ังหมดอยู�ในเกณฑ=ดีต�อเนื่อง 2 ปmการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาต�อไป ท้ังนี้เกณฑ=การประเมินผ�าน
คือมีการดําเนินงานตามข2อ 1–5 และอย�างน2อยร2อยละ 80 ของตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว2ใน
แต�ละปm 

 

ดัชนีบ9งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปHท่ี 
1 

ปHท่ี 
2 

ปHท่ี 
3 

ปHท่ี 
4 

ปHท่ี 
5 

1. อาจารย=ประจําหลักสูตรอย�างน2อยร2อยละ 80 มีส�วนร�วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล2องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา(ถ2า
มี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ=ภาคสนาม (ถ2ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย�างน2อยก�อนการเปAดสอนในแต�
ละภาคการศึกษาให2ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ=
ภาคสนาม (ถ2ามี) ตามแบบ มคอ.5และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปAดสอนให2ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปmการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู2 ท่ีกําหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ2ามี) อย�างน2อยร2อยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเปAดสอนในแต�ละปmการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ=การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู2 จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปmท่ีแล2ว 

 X X X X 

8. อาจารย=ใหม� (ถ2ามี) ทุกคน ได2รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด2านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย=ประจําทุกคนได2รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย�างน2อยปmละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ2ามี) ได2รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม�น2อยกว�าร2อยละ 50 ต�อปm 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปmสุดท2าย/บัณฑิตใหม�ท่ีมีต�อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม�น2อยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 
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ดัชนีบ9งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปHท่ี 
1 

ปHท่ี 
2 

ปHท่ี 
3 

ปHท่ี 
4 

ปHท่ี 
5 

12. ระดับความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิตท่ีมีต�อบัณฑิตใหม� เฉลี่ยไม�
น2อยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 



  

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ&การสอน 

ช�วงก�อนการสอนให2มีการประเมินกลยุทธ=การสอนโดยทีมผู2สอนหรือระดับคณะ และ/หรือ 
การปรึกษาหารือกับผู2เชี่ยวชาญด2านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส�วนช�วงหลังการสอนให2มีการวิเคราะห=
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะห=ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด2านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุงทําโดยรวบรวมปeญหา/ข2อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผู2สอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลต�อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย&ในการใช0แผนกลยุทธ&การสอน 
การประเมินทักษะดังกล�าวสามารถทําโดยการ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต�ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ=ของผู2รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู2สอน  

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสํารวจข2อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปmสุดท2าย/ บัณฑิตใหม� 
2.2 ผู2ใช2บัณฑิต 
2.3 ผู2ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมท้ังสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปmตามตังบ�งชี้ในหมวดท่ี 7 ข2อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย�างน2อย 3 คน ประกอบด2วยผู2ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย�างน2อย 1 คน ท่ีได2รับการแต�งต้ังจาก
มหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมข2อเสนอแนะ/ข2อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผู2ใช2บัณฑิต ผู2ทรงคุณวุฒิ และจาก 
มคอ.7 

4.2  วิเคราะห=ทบทวนข2อมูลข2างต2น โดยผู2รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ= (ถ2ามี)



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ข0อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ& ในพระบรมราชูปถัมภ& จังหวัดปทุมธานี 

ว9าด0วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
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ข0อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ& ในพระบรมราชูปถัมภ& จังหวัดปทุมธานี 
ว9าด0วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

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

 เพ่ือให2การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเป?นไป
อย�างมีประสิทธิภาพอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 10/2551เม่ือวันท่ี 19ธันวาคม 2551 
จึงตราข2อบังคับไว2ดังต�อไปนี้ 
 ข0อ 1 ข2อบังคับนี้เรียกว�า “ข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= 
จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551” 
 ข0อ 2  ข2อบังคับนี้ให2ใช2บังคับต้ังแต�ภาคเรียนท่ี 1 ปmการศึกษา 2551 เป?นต2นไป  
 ข0อ 3 ให2ยกเลิกข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ=
จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
 ข0อ 4  ในข2อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว�า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ=
จังหวัดปทุมธานี 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว�าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= 
ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 
  “อธิการบดี” หมายความว�าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= 
ในพระบรมราชูปถัมภ=  จังหวัดปทุมธานี 
  “คณบดี” หมายความว�า คณบดีทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= 
ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 
  “คณะกรรมการผู2รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยแต�งต้ังให2รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาหลักสูตร 
  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว�านักศึกษาท่ีเรียนในเวลาราชการเป?นสําคัญ 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ”หมายความว�านักศึกษาท่ีเรียนนอกเวลาราชการเป?นสําคัญ 
  “การศึกษาภาคปกติ” หมายความว�าการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
ในเวลาราชการเป?นสําคัญ 
  “การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว�าการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการเป?นสําคัญ 
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  “หน�วยกิต” หมายถึง มาตราท่ีใช2แสดงปริมาณการศึกษาท่ีนักศึกษาได2รับแต�ละ
รายวิชา  
 ข0อ 5  ผู2ใดเป?นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู�ก�อนท่ีข2อบังคับนี้ใช2บังคับ ให2ผู2นั้นเป?น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามข2อบังคับนี้ต�อไป 
 ข0อ 6 บรรดากฎ ระเบียบข2อบังคับประกาศ คําสั่ง หรือมติอ่ืนในส�วนท่ีกําหนดไว2แล2วใน
ข2อบังคับนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย2งกับข2อบังคับนี้ ให2ใช2ข2อบังคับนี้แทน   
 ข0อ 7  ให2อธิการบดีรักษาการให2เป?นไปตามข2อบังคับนี้และให2มีอํานาจออกระเบียบ 
ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการตามข2อบังคับนี้ 
  ในกรณีท่ี มีปeญหาเก่ียวกับการปฏิบั ติตามข2อบังคับนี้  ให2อธิการบดีเสนอให2 
สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด 1 
ระบบการศึกษา 

 
 ข0อ 8  การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใช2ระบบทวิภาคโดยปmการศึกษาหนึ่ง
แบ�งออกเป?นภาคการศึกษาปกติ 2 ภาคคือ ภาคการศึกษาท่ี 1และภาคการศึกษาท่ี 2 มีระยะเวลา
เรียนแต�ละภาคไม�น2อยกว�า 15 สัปดาห= และมหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร2อนต�อจาก 
ภาคการศึกษาท่ี 2 โดยให2มีจํานวนชั่วโมงการเรียนในแต�ละรายวิชาเท�ากับจํานวนชั่วโมงการเรียน 
ท่ีจัดให2สําหรับรายวิชานั้นในภาคการศึกษาปกติก็ได2 
 ข0อ 9 การกําหนดหน�วยกิตแต�ละวิชา ให2กําหนดโดยใช2เกณฑ= ดังนี้ 
  9.1 วิชาภาคทฤษฎีท่ีใช2เวลาบรรยายหรืออภิปรายปeญหาไม�น2อยกว�า15ชั่วโมงต�อ
ภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบทวิภาค 
  9.2 วิ ชาภาคปฏิ บั ติ ท่ี ใช2 เ วลาฝDกหรื อทดลองไม�น2 อยกว� า30 ชั่ ว โมงต�อ 
ภาคการศึกษาปกติให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบทวิภาค 
  9.3  ก า รฝD ก ง านหรื อฝD กภ าคสนาม ท่ี ใ ช2 เ ว ลา ไม� น2 อยกว� า 45ชั่ ว โ ม งต� อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบทวิภาค 
  9.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได2รับมอบหมายท่ีใช2เวลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมไม�น2อยกว�า 45 ชั่วโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิต 
ระบบทวิภาค 

 
หมวด 2 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 
 ข0อ 10  หลักสูตรการศึกษาจัดไว2 2 ระดับ ดังนี้ 
  10.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปm ให2มีจํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม�น2อยกว�า 90 หน�วยกิต 
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  10.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซ่ึงจัดไว2 3 ประเภท ดังนี้ 
   10.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ให2มีจํานวนหน�วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 72 หน�วยกิต 
   10.2.2  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปm ให2มีจํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม�น2อยกว�า 120 หน�วยกิต 
   10.2.3  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปm ให2มีจํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม�น2อยกว�า 150 หน�วยกิต 
 ข0อ 11  ระยะเวลาการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ให2เป?นไปตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
  11.1 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ 
   11.1.1 สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให2ใช2เวลาการศึกษา ดังนี้ 
    (1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า  
5ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 6 ปmการศึกษา  
    (2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ใช2เวลาในการศึกษา 
ไม�น2อยกว�า 4ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 4 ปmการศึกษา  
    (3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปm ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 
6 ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 8 ปmการศึกษา  
    (4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปm ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 
8 ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 10 ปmการศึกษา 
   11.1.2  การลงทะเบียนเรียนบางเวลาให2ใช2เวลาการศึกษา ดังนี้  
    (1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 
10ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 9 ปmการศึกษา   
    (2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ใช2เวลาในการศึกษา 
ไม�น2อยกว�า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 6 ปmการศึกษา  
    (3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปm ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า
14ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 12 ปmการศึกษา  
    (4)  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปm ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า
17ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 15 ปmการศึกษา 
  11.2 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ  
   การลงทะเบียนเรียนให2ใช2เวลาการศึกษาดังนี้  
   11.2.1  หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า  
8ภาคการศึกษาและไม�เกินกว�า 6 ปmการศึกษา  
   11.2.2  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง)ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า
6ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 4 ปmการศึกษา  
   11.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปm ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า  
11ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 8 ปmการศึกษา  
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   11.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปm ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 
14ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 10 ปmการศึกษา 
 ข0อ 12 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ 2ปริญญาก็ได2 

 
หมวด 3 

การข้ึนทะเบียนเปJนนักศึกษา การโอนย0ายคณะ การเปล่ียนหลักสูตร 
การพ0นและการขอคืนสภาพนักศึกษา 

 
 ข0อ 13 ผู2มีสิทธิสมัครเข2าเป?นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต2องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  13.1 สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�า สําหรับ
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี หรือสําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าข้ันอนุปริญญาหรือเทียบเท�า 
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต�อเนื่อง)  
  13.2  เป?นผู2มีความประพฤติดี  
  13.3  ไม�เป?นโรคท่ีเป?นอุปสรรคต�อการศึกษา  
  13.4  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ2วนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 ข0อ 14 การรับนักศึกษา  
  14.1 การรับเข2าเป?นนักศึกษา ให2ใช2วิธีการคัดเลือกด2วยวิธีสอบหรือการคัดเลือก
ด2วยวิธีพิจารณาความเหมาะสม วิธีการคัดเลือกและเกณฑ=การตัดสินให2เป?นไปตามข2อเสนอแนะของ
คณะกรรมการระดับคณะและดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย  
  14.2 มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเข2าเรียนบางรายวิชา
และนําหน�วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีผู2นั้นสังกัดได2 โดยลงทะเบียนเรียนและ
ชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ท่ีว�าด2วยการรับและจ�ายเงินค�าบํารุงการศึกษาเพ่ือการจัด
การศึกษา 
 ข0อ 15 การข้ึนทะเบียนเป?นนักศึกษา  
  15.1 ผู2ท่ีได2รับคัดเลือกให2เข2าเป?นนักศึกษา ต2องมารายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียน
เป?นนักศึกษาโดยส�งหลักฐานและชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีว�าด2วยการรับจ�ายเงิน 
ค�าบํารุงการศึกษาเพ่ือการจัดการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
  15.2 ผู2ท่ีได2รับการคัดเลือกให2เข2าเป?นนักศึกษาแต�ไม�มารายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียน
เป?นนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ให2ถือว�าผู2นั้นหมดสิทธิ์ท่ีจะข้ึนทะเบียนเป?นนักศึกษาเว2นแต�
จะได2รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย  
  15.3  ผู2ท่ีได2รับการคัดเลือกให2เป?นนักศึกษาจะมีสภาพเป?นนักศึกษาก็ต�อเม่ือ 
ได2ข้ึนทะเบียนเป?นนักศึกษาแล2ว  
  15.4 ผู2 ท่ีได2รับการคัดเลือกให2เข2าเป?นนักศึกษาในหลักสูตรใดและประเภท
การศึกษาใดต2องข้ึนทะเบียนเป?นนักศึกษาในหลักสูตรนั้นและประเภทการศึกษานั้น 
 ข0อ 16 ประเภทการศึกษา แบ�งออกเป?น 2 ประเภท ได2แก�  
  16.1 การศึกษาภาคปกติ  
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  16.2  การศึกษาภาคพิเศษ  
 ข0อ 17 ประเภทนักศึกษา แบ�งออกเป?น 2 ประเภท ได2แก�  
  17.1 นักศึกษาภาคปกติ  
  17.2 นักศึกษาภาคพิเศษ  
 ข0อ 18 การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา    
  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป?นมหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให2นักศึกษา เปลี่ยน
ประเภทนักศึกษาได2 ท้ังนี้นักศึกษาต2องปฏิบัติตามข2อบังคับและระเบียบต�างๆ สําหรับนักศึกษา
ประเภทนั้น 
 ข0อ 19  การเปลี่ยนหลักสูตร   
  19.1 นักศึกษาอาจเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะเดียวกันโดยได2รับความเห็นชอบ
จากคณบดี ส�วนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรข2ามคณะให2ได2รับความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับ
คณะท่ีเก่ียวข2องและให2ได2รับเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย   
  19.2  นักศึกษาท่ีเปลี่ยนหลักสูตรจะต2องมีเวลาเรียนในหลักสูตรเดิมมาแล2ว 
ไม�น2อยกว�า 1 ภาคการศึกษา   
 ข0อ 20  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน   
  20.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมี
วิทยฐานะเทียบเท�ามหาวิทยาลัยและกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได2กับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเป?นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได2โดยได2รับอนุมัติจากคณบดีและ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับคณะท่ีขอเข2าศึกษานั้น   
  20.2 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะได2รับการพิจารณารับโอน  
   20.2.1 มีคุณสมบัติครบถ2วนตามข2อ 13    
   20.2.2 ไม�เป?นผู2ท่ีพ2นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิม  
   20.2.3 ได2ศึกษาอยู�ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล2วไม�น2อยกว�า1ภาค
การศึกษาปกติ ท้ังนี้ไม�นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งให2ถูกพักการเรียน 
  20.3  การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2นการเรียนรายวิชาให2เป?นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีว�าด2วยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2นการเรียนรายวิชา 
(ภาคผนวก ข) 
 ข0อ 21 นักศึกษาพ2นจากสภาพนักศึกษา เม่ือ 
  21.1  ตาย 
  21.2  ได2รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให2ลาออก 
  21.3  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได2รับปริญญาตามข2อ 33 
  21.4 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย 
   การคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย ให2กระทําได2ในกรณีดังต�อไปนี้ 
   21.4.1 ไม�ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป?นนักศึกษา 
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   21.4.2  เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาแล2วไม�ชําระค�าบํารุงและค�าธรรมเนียม
การศึกษาต�างๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยไม�มีหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพย=อย�างแท2จริง เว2นแต�
ได2รับการผ�อนผันจากมหาวิทยาลัย 
   21.4.3  ขาดคุณสมบัติตามข2อ 13 อย�างใดอย�างหนึ่ง 
   21.4.4 ได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�า 1.60 เม่ือลงทะเบียนเรียน 
และมีผลการเรียนแล2ว2 ภาคการศึกษาปกติหรือได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�า1.80 
เม่ือลงทะเบียนเรียน และมีผลการเรียนแล2ว 4 ภาคการศึกษาปกตินับแต�วันเข2าเรียนและในทุกๆ 
สองภาคการศึกษาปกติถัดไป สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษให2นับการศึกษาภาคฤดูร2อนเป?นภาค
การศึกษารวมเข2าด2วย 
   21.4.5 เม่ือได2ลงทะเบียนเรียนครบกําหนดระยะเวลาการศึกษาตามข2อ 11 
   21.4.6 นักศึกษาไม�ผ�านการเตรียมฝDกประสบการณ=วิชาชีพและการฝDก
ประสบการณ=วิชาชีพเป?นครั้งท่ี 2  
 ข0อ 22 นักศึกษาท่ีพ2นสภาพการเป?นนักศึกษาโดยไม�ได2กระทําผิดทางวินัยหรือไม�ได2 
พ2นสภาพนักศึกษาเพราะมีผลการเรียนตํ่ากว�าเกณฑ=ท่ีกําหนดในข2อ 21.4.4 อาจขอคืนสภาพนักศึกษา
ได2โดยได2รับอนุมัติจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับคณะ 
 

หมวด 4 
การลงทะเบียนเรียน 

 
 ข0อ 23 การลงทะเบียนเรียน   
  23.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาด2วยตนเองหรือมอบฉันทะให2บุคคลอ่ืน
ดําเนินการแทนโดยความเห็นชอบของอาจารย=ท่ีปรึกษาก็ได2     
   วิธีการลงทะเบียนเรียน วัน เวลา และสถานท่ี  ให2เป?นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศกําหนด    
   นักศึกษาท่ีลงทะเบียนล�าช2าต2องจ�ายค�าปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศกําหนด   
  23.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ=ก็ต�อเม่ือนักศึกษาได2ชําระเงิน 
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีว�าด2วยการรับจ�ายเงินค�าบํารุงการศึกษาพร2อมท้ังยื่นหลักฐาน 
การลงทะเบียนต�อมหาวิทยาลัย   
  23.3 ผู2ท่ีข้ึนทะเบียนเป?นนักศึกษาในภาคการศึกษาใดต2องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในภาคการศึกษานั้นเป?นจํานวนตามเกณฑ=มาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
  23.4 นักศึกษาท่ีไม�ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ=ในภาคการศึกษาใด
ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนดจะไม�มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว2นแต�จะได2รับ 
การอนุมัติเป?นกรณีพิเศษจากคณบดี แต�ท้ังนี้จะต2องลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ=ภายใน 
3 สัปดาห=แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห=แรกของภาคฤดูร2อน   
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  23.5 นักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดในแต�ละภาคการศึกษาจะต2อง
ได2รับอนุมัติจากอาจารย=ท่ีปรึกษาก�อน ถ2ารายวิชาท่ีนักศึกษาต2องการลงทะเบียนเรียนมีข2อกําหนดว�า
ต2องเรียนรายวิชาอ่ืนก�อน นักศึกษาต2องเรียนและสอบได2รายวิชาท่ีกําหนดนั้นก�อนจึงจะมีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีประสงค= นั้นได2เว2นแต�ได2รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  23.6 นักศึกษาภาคปกติมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ 
ภาคการศึกษาละไม�เกิน 22 หน�วยกิตและนักศึกษาภาคพิเศษมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน 
ภาคการศึกษาภาคการศึกษาละไม�เกิน 12 หน�วยกิต    
   ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป?น นักศึกษาอาจยื่นคําร2องขออนุมัติต�อคณบดี
เพ่ือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแตกต�างจากท่ีกําหนดไว2ในวรรคก�อนได2 แต�เม่ือรวมกันแล2วต2องไม�เกิน
ภาคการศึกษาละ25หน�วยกิตสําหรับนักศึกษาภาคปกติ และไม�เกินภาคการศึกษาละ16หน�วยกิต
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ    
  23.7 ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป?นคณบดีอาจอนุมัติให2นักศึกษาภาคพิเศษ
ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีจัดสําหรับนักศึกษาภาคปกติหรือให2นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน 
บางรายวิชาท่ีจัดสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษได2 แต�ท้ังนี้นักศึกษาจะต2องชําระค�าลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นเช�นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ 
 ข0อ 24 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป?นพิเศษโดยไม�นับหน�วยกิต(Audit)  
  24.1 การลงทะเบียนรายวิชาเป?นพิเศษโดยไม�นับหน�วยกิต หมายถึงการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไม�นับหน�วยกิตรวมเข2ากับจํานวนหน�วยกิตในภาคการศึกษาและจํานวนหน�วยกิต 
ตามหลักสูตร   
  24.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเป?นพิเศษโดยไม�นับหน�วยกิตได2 
ก็ต�อเม่ือได2รับความเห็นชอบจากอาจารย=ผู2สอนวิชานั้น แต�ท้ังนี้นักศึกษาต2องชําระค�าหน�วยกิต 
รายวิชาท่ีเรียนนั้นและนักศึกษาต2องระบุในบัตรลงทะเบียนด2วยว�าเป?นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เป?นพิเศษโดยไม�นับหน�วยกิต   
  24.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให2บุคคลภายนอกท่ีไม�ใช�นักศึกษาเข2าเรียน 
บางรายวิชาเป?นพิเศษได2 แต�ผู2นั้นจะต2องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู2การศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรและจะต2องปฏิบัติตามข2อบังคับและระเบียบต�างๆ ของมหาวิทยาลัย กับต2องเสีย
ค�าธรรมเนียมการศึกษาเช�นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ  
 ข0อ 25 การขอถอน ขอเพ่ิม หรือขอยกเลิกรายวิชาท่ีจะเรียน   
  25.1 การขอถอน ขอเพ่ิม และการขอยกเลิกรายวิชาท่ีเรียน ต2องได2รับอนุมัติ
จากคณบดีโดยความเห็นชอบของอาจารย=ท่ีปรึกษาและอาจารย=ผู2สอนก�อน   
  25.2 การขอถอนหรือขอเพ่ิมรายวิชาท่ีจะเรียนต2องกระทําภายใน 3 สัปดาห=
แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห=แรกของภาคฤดูร2อน หากมีความจําเป?นอาจขอถอน
หรือขอเพ่ิมรายวิชาได2ภายใน 6 สัปดาห=แรกของภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ต2องเป?นไปตามข2อ23.5 และ
ข2อ 23.6   
  25.3 การขอยกเลิกรายวิชาใด ต2องดําเนินการให2แล2วเสร็จก�อนการสอบประจํา 
ภาคการศึกษานั้นๆ ไม�น2อยกว�า 1 สัปดาห=   
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 ข0อ 26 การขอคืนค�าลงทะเบียนรายวิชา ให2เป?นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีว�าด2วย
การรับและจ�ายเงินบํารุงการศึกษา   
 ข0อ 27 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา   
  27.1 นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให2พักการเรียนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยท่ีว�าด2วยวินัยนักศึกษาจะต2องชําระเงินค�าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามท่ี
มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด มิฉะนั้นจะพ2นสภาพนักศึกษา   
  27.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให2ดําเนินการให2แล2วเสร็จภายใน 
3 สัปดาห=แรก นับจากวันเปAดการศึกษาภาคปกติหรือภายในสัปดาห=แรกนับจากวันเปAดการศึกษา 
ภาคฤดูร2อน มิฉะนั้นจะต2องเสียค�าปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 ข0อ 28 การลาพักการเรียน   
  28.1 นักศึกษาอาจยื่นคําขอลาพักการเรียนได2ในกรณีดังต�อไปนี้  
   28.1.1 ถูกเกณฑ=หรือถูกเรียกระดมพลเข2ารับราชการทหารกองประจําการ 
   28.1.2 ได2รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว�างประเทศหรือทุนอ่ืนใด 
ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน    
   28.1.3 เจ็บปqวยจนต2องพักรักษาตัวเป?นเวลานานเกินกว�าร2อยละ 20  
ของเวลาเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย=จากสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว�าด2วยสถานพยาบาล  
   28.1.4 เม่ือนักศึกษามีความจําเป?นส�วนตัวอาจยื่นคําร2องขอลาพักการเรียนได2 
ถ2าได2ลงทะเบียนเรียนมาแล2วอย�างน2อย 1 ภาคการศึกษา   
  28.2 นักศึกษาท่ีต2องการลาพักการเรียนให2ยื่นคําร2องภายในสัปดาห=ท่ี 3 ของ
ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน    
   การอนุมัติให2นักศึกษาลาพักการเรียนให2เป?นอํานาจของคณบดี  
   นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต�อคณบดีได2ไม�เกิน  
1ภาคศึกษา ถ2านักศึกษามีความจําเป?นท่ีจะต2องลาพักการเรียนมากกว�า 1 ภาคการศึกษา หรือเม่ือ
ครบกําหนดพักการเรียนแล2วยังมีความจําเป?นท่ีจะต2องพักการเรียนต�อไปอีกให2ยื่นคําร2องขอลาพัก 
การเรียนใหม�และต2องได2รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย   
  28.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาได2รับอนุมัติให2ลาพักการเรียนให2นับระยะเวลาท่ีลาพัก
การเรียนรวมเข2าในระยะเวลาการศึกษาด2วย   
  28.4 นักศึกษาท่ีได2รับอนุมัติให2ลาพักการเรียน เม่ือจะกลับเข2าเรียนจะต2องยื่น
คําร2องขอกลับเข2าเรียนก�อนวันเปAดภาคเรียนไม�น2อยกว�า 2 สัปดาห= และเม่ือได2รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล2วจึงจะกลับเข2าเรียนได2  
 ข0อ 29 นักศึกษาท่ีประสงค=ขอลาออกจากความเป?นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให2ยื่น
หนังสือขอลาออก และต2องได2รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก�อนการลาออกจะสมบูรณ= 
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หมวด 5 
การวัด และประเมินผลการศึกษา 

 
 ข0อ 30 นักศึกษาต2องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไม�น2อยกว�าร2อยละ 60 ของเวลาเรียน
ท้ังหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เข2าสอบ แต�ท้ังนี้นักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ต้ังแต� 
ร2อยละ 60 ข้ึนไป แต�ไม�ถึงร2อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของวิชานั้นจะมีสิทธิเข2าสอบได2ต�อเม่ือ
ได2รับอนุมัติจากกรรมการระดับคณะก�อน   
 ข0อ 31 ให2มีการวัดผลการเรียนเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาและหรือมีการวัดผลระหว�าง 
ภาคการศึกษา โดยให2เป?นไปตามหลักเกณฑ=ของการวัดผลและประเมินผลของแต�ละหลักสูตร  
 ข0อ 32 การประเมินผลการศึกษา ให2ผู2สอนเป?นผู2ประเมินและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการระดับคณะ    
  32.1 เกณฑ=การประเมินผลการศึกษา แบ�งเป?น 8 ระดับ และมีค�าระดับ ดังนี้ 
   ระดับข้ันผลการเรียน ความหมาย ค�าระดับ 
    A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
    B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
    B ดี (Good) 3.0 
    C+ ดีพอใช2 (Fairly Good) 2.5 
    C พอใช2 (Fair) 2.0 
    D+ อ�อน (Poor) 1.5 
    D อ�อนมาก (Very Poor)  1.0 
    F ตก (Failed)  0.0 
  32.2 ในกรณีทีไม�สามารถประเมินผลเป?นค�าระดับได2ให2ประเมินโดยใช2สัญลักษณ=
ดังนี้    
   สัญลักษณ= ความหมาย    
    P  ผลการประเมินผ�านเกณฑ= (Pass)    
    NP  ผลการประเมินไม�ผ�านเกณฑ=  (No Pass)   
    I  ผลการประเมินยังไม�สมบูรณ= (Incomplete) 
    W  การยกเลิกการเรียนโดยได2รับอนุมัติ (Withdrawn) 
    Au  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป?นพิเศษโดยไม�นับหน�วยกิต(Audit) 
  32.3 การให2  F กระทําในกรณีต�อไปนี้    
   32.3.1 นักศึกษาสอบตก    
   32.3.2 นักศึกษาขาดสอบปลายภาคโดยไม�ได2รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ระดับคณะ    
   32.3.3 นักศึกษามีเวลาเรียนไม�เป?นไปตามเกณฑ=ในข2อ 30 
   32.3.4 นักศึกษาทุจริตในการสอบ   
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  32.4 การให2 P กระทําได2ในการให2คะแนนรายวิชาเรียนท่ีไม�นับหน�วยกิตหรือใน
รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินจากจํานวนหน�วยกิตท่ีกําหนดไว2และผลการเรียนในรายวิชานั้น
ผ�านเกณฑ=การประเมิน   
  32.5 การให2 I ในรายวิชาใดกระทําได2ในกรณีต�อไปนี้   
   32.5.1 นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ=ในข2อ 30 แต�ไม�ได2สอบ 
เพราะปqวยหรือเหตุสุดวิสัยและได2รับอนุมัติจากคณบดี    
   32.5.2  ผู2สอนและคณบดีเห็นสมควรให2รอผลการศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเป?นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม�สมบูรณ=   
    นักศึกษาท่ีได2 I จะต2องดําเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ
เปลี่ยน I ให2เสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ2นกําหนดดังกล�าวให2ผู2สอนประเมินผลจากคะแนน
ท่ี มีอยู� และดํา เนินการส� งผลการเรียนภายในสองสัปดาห=นับแต�สิ้ นสุดภาคการศึกษานั้น 
ในกรณีท่ีผู2สอนไม�ดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนดและเป?นเหตุอันเนื่องมาจากความบกพร�องของ
นักศึกษาให2มหาวิทยาลัยเปลี่ยน Iเป?น F หรือไม�ผ�านเกณฑ=ตามท่ีหลักสูตรกําหนด ในกรณีท่ีไม�ใช�ความ
บกพร�องของนักศึกษาอธิการบดีอาจอนุมัติให2ขยายเวลาต�อไปได2   
  32.6 การให2  W  ในรายวิชาใดจะกระทําได2ในกรณีต�อไปนี้  
   32.6.1 นักศึกษาได2รับอนุมัติให2ยกเลิกการเรียนวิชานั้น ตามข2อ 25.3 
   32.6.2 นักศึกษาได2รับอนุมัติให2ลาพักการเรียนตามข2อ 28 
   32.6.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น  
   32.6.4  นักศึกษาท่ีได2ระดับผลการเรียนI เพราะเหตุตามข2อ 32.5.1และ
ได2รับอนุมัติจากคณบดีให2ทําการสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนและครบกําหนดเวลาท่ีกําหนดให2สอบแล2ว 
แต�เหตุตามข2อ 32.5.1 นั้นยังไม�สิ้นสุด   
  32.7 การให2Au ในรายวิชาใดจะกระทําได2ในกรณีท่ีนักศึกษาได2รับอนุมัติให2
ลงทะเบียนเรียนเป?นพิเศษโดยไม�นับหน�วยกิตตามข2อ 24   
  32.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้าเพ่ือแก2ผลการเรียนท่ีตกหรือเรียนแทน
เพ่ือเพ่ิมผลการเรียนในรายวิชาใด ให2นําจํานวนหน�วยกิตและค�าระดับท่ีได2รับของทุกรายวิชาท่ีมีระบบ
การให2คะแนนเป?นค�าระดับมารวมคํานวณหาค�าระดับเฉลี่ยด2วย    
  32.9 การนับจํานวนหน�วยกิตสะสมของนักศึกษาตามหลักสูตรให2นับเฉพาะ
หน�วยกิตของรายวิชาท่ีสอบได2เท�านั้น    
  32.10 ค�าระดับเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให2คํานวณจากผลการเรียนของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหน�วยกิตกับค�าระดับของแต�ละ
รายวิชาเป?นตัวต้ังและหารด2วยจํานวนหน�วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้นการคํานวณดังกล�าวให2ต้ังหาร
ถึงทศนิยม3ตําแหน�งและให2ปeดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีค�าต้ังแต�5ข้ึนไปเฉพาะตําแหน�งท่ี3เพ่ือให2เหลือ
ทศนิยม2ตําแหน�ง    
  32.11 ค�าระดับเฉลี่ยสะสมให2คํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาต้ังแต�เริ่ม 
เข2าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท2าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหน�วยกิตกับค�าระดับของแต�
ละรายวิชาท่ีเรียนท้ังหมดตามข2อ32.8เป?นตัวต้ังหารด2วยจํานวนหน�วยกิตรวมท้ังหมด การคํานวณดังกล�าว
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ให2ต้ังหารถึงทศนิยม3ตําแหน�ง และให2ปeดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีค�าต้ังแต�5ข้ึนไปเฉพาะตําแหน�งท่ี3
เพ่ือให2เหลือทศนิยม2ตําแหน�ง    
  32.12 ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาได2 I ให2 คํานวณค�าระดับเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาท่ีไม�ได2 I เท�านั้น   
 ข0อ 33 การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน   
  รายวิชาใดท่ีนักศึกษาได2F หรือไม�ผ�านเกณฑ=ตามท่ีหลักสูตรกําหนด ถ2าเป?นวิชา
บังคับนักศึกษาจะต2องลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือถ2าเป?นวิชาเลือกนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือ
เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในกลุ�มเดียวกันแทนก็ได2   
 

หมวด 6 
การสําเร็จการศึกษา 

 

 ข0อ 34 นักศึกษาท่ีถือว�าสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต2องมีคุณสมบัติครบถ2วนดังนี้ 
  34.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม    
  34.2 สอบได2รายวิชาครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
  34.3 ได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ต่ํากว�า 2.00   
  34.4 มีเวลาเรียนเป?นไปตามข2อ 9  
 ข0อ 35 กรณีนักศึกษาเรียนได2จํานวนหน�วยกิตครบตามท่ีกําหนดไว2ในหลักสูตรแล2ว และ
ได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต�1.80 ข้ึนไปแต�ไม�ถึง 2.00 ให2นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
เพ่ือทําค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให2ถึง 2.00แต�ท้ังนี้ต2องอยู�ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข2อ 11 
 ข0อ 36 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได2รับเกียรตินิยมต2องมีคุณสมบัติ
ดังนี้    
  36.1  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดท่ีเทียบเท�าไม�น2อยกว�า 
3.60 และเรียนครบหลักสูตรได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม�น2อยกว�า 
3.60 จะได2รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมและของ
มหาวิทยาลัยแต�ละแห�งไม�น2อยกว�า 3.25 แต�ไม�ถึง3.60 จะได2รับเกียรตินิยมอันดับสอง  
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี4ปm สอบได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�น2อยกว�า
3.60จะได2รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�น2อยกว�า3.25แต�ไม�ถึง3.60
จะได2รับเกียรตินิยมอันดับสอง    
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปm สอบได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�น2อยกว�า
3.60จะได2รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�น2อยกว�า3.25แต�ไม�ถึง 3.60 
จะได2รับเกียรตินิยมอันดับสอง   
  36.2 สอบได2ในรายวิชาใดๆ ไม�ตํ่ากว�า C ตามระบบค�าระดับคะแนน หรือไม�ได2 
NP ตามระบบไม�มีค�าระดับคะแนน  
  36.3 มีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้    
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   36.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 
ใช2เวลาในการศึกษา 4 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช2เวลาในการศึกษา 6หรือ 
7ภาคการศึกษา ท้ังนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    
   36.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปm สําหรับนักศึกษาภาคปกติใช2เวลา
ในการศึกษา 6 ถึง 8 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช2เวลาในการศึกษา 11 หรือ
12 ภาคการศึกษา ท้ังนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    
   36.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปm สําหรับนักศึกษาภาคปกติใช2เวลา
ในการศึกษา9 หรือ 10 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช2เวลาในการศึกษา14หรือ 15 
ภาคการศึกษา ท้ังนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 ข0อ 37  นักศึกษาท่ีเทียบโอนหน�วยกิตและยกเว2นรายวิชาไม�มีสิทธิ์ได2รับเกียรตินิยม  
 ข0อ 38 ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาคาดว�าจะสําเร็จการศึกษาให2ยื่นคําร2องขอรับอนุปริญญา
หรือปริญญาต�อสํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 ข0อ 39 มหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาท่ียื่นความจํานงขอรับอนุปริญญาหรือปริญญา
ต�อสํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีมีคุณสมบัติตาม ข2อ 34 เพ่ือเสนอชื่อขออนุมัติอนุปริญญา
หรือปริญญาต�อสภามหาวิทยาลัย  
 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี 22 ธันวาคม 2551 
 
 

 
                             (นายมีชัย ฤชุพันธุ=) 

    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=  
ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ& ในพระบรมราชูปถัมภ& จังหวัดปทุมธานี 

ว9าด0วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว0นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ& ในพระบรมราชูปถัมภ& จังหวัดปทุมธานี 
ว9าด0วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว0นการเรียนรายวิชา 

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

 เพ่ือให2การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป?นไปอย�างมีระบบ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547และ 
โดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี3/2549เม่ือวันท่ี17มีนาคม 2549จึงวางระเบียบไว2
ดังต�อไปนี้  
 ข0อ 1 ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ=
จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว2นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549” 
 ข0อ 2 บรรดาระเบียบคําสั่งประกาศหรือข2อบังคับอ่ืนใด ในส�วนท่ีกําหนดไว2แล2วในระเบียบนี้
หรือซ่ึงขัดหรือแย2งกับระเบียบนี้ ให2ใช2ระเบียบนี้แทน 
 ข0อ 3 ในระเบียบนี้   
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว�ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=ในพระบรมราชูปถัมภ= 
จังหวัดปทุมธานี   
  “อธิการบดี”หมายความว�าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=ใน
พระบรมราชูปถัมภ=  จังหวัดปทุมธานี  
  “นักศึกษา” หมายความว�านักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=
ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี   
  “รายวิชา”หมายความว�าวิชาต�างๆ ท่ีเปAดสอนในระดับอนุปริญญาปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาและเป?นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น   
  “สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว�าสถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรไม�ต่ํากว�าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท�า 
 ข0อ 4 ผู2มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว2นการเรียนรายวิชาต2องเป?นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  
 ข0อ 5 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนและยกเว2นการเรียนรายวิชา 
  5.1 การเรียนจากสถาบันการศึกษา 
   5.1.1 ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี     
    (1)  เป?นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเท�าท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน�วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย
รับรอง     
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    (2)  เป?นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม�น2อยกว�า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีขอเทียบโอน     
    (3)  เป?นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีได2ระดับคะแนนไม�ตํ่ากว�า C หรือ
เทียบเท�าในรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป?นค�าระดับ และได2ระดับผลการประเมินผ�านในรายวิชา 
ท่ีไม�ประเมินผลเป?นค�าระดับ ท้ังนี้ต2องเป?นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกําหนด  
    (4)  นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน�วยกิตได2ไม�เกิน
สามในสี่ของจํานวนหน�วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน     
    (5)  รายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีได2รับอนุมัติให2เทียบโอนได2จากต�าง
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม�นํามาคํานวณแต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
    (6)  กรณีการยกเว2นในระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) รายวิชาท่ีขอยกเว2น
ต2องไม�เป?นรายวิชาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท�าหรือรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดไว2ว�าควรจัด 
ให2เรียน2 ปmแรกในระดับปริญญาตรี เว2นแต�รายวิชานั้นหลักสูตรได2กําหนดไว2เป?นอย�างอ่ืน  
    (7)  รายวิชาท่ีได2รับการยกเว2น ให2บันทึกในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช2อักษร P     
   5.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา     
    (1) เป?นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือ
เทียบเท�าท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง     
    (2) เป?นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม�น2อยกว�า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีขอเทียบ     
    (3) เป?นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีได2ระดับคะแนนไม�ตํ่ากว�า B หรือ
เทียบเท�าหรือระดับคะแนนตัวอักษร S     
    (4)  นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน�วยกิตได2ไม�เกินหนึ่งในสาม
ของจํานวนหน�วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน     
    (5) รายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีเทียบโอนจากต�างสถาบันอุดมศึกษา
จะไม�นํามาคํานวณแต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม     
    (6) นักศึกษาจะต2องใช2เวลาศึกษาอยู�ในมหาวิทยาลัยอย�างน2อย 
หนึ่งปmการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ=ตามหลักสูตรท่ีเข2าศึกษาไม�น2อยกว�า 
12 หน�วยกิต   
  5.2 การเรียนรู2จากประสบการณ=    
   5.2.1 การเทียบความรู2จากประสบการณ=จะเทียบเป?นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชา
ตามหลักสูตรและระดับการศึกษาท่ีเปAดสอนในมหาวิทยาลัย    
   5.2.2 การประเมินเพ่ือเทียบโอนความรู2ในแต�ละรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชา 
ทําได2โดยวิธีต�อไปนี้     
    (1) เสนอเอกสารทางการศึกษาหรือผลงาน และทดสอบความรู2 
    (2) อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  
 ข0อ 6 กําหนดเวลาการเทียบโอนและยกเว2นการเรียนรายวิชา   
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  นักศึกษาท่ีประสงค=จะเทียบโอนและยกเว2นการเรียนรายวิชาท่ีได2เรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จะต2องยื่นคําร2องขอเทียบโอนรายวิชาต�อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห=นับจาก
วันเปAดภาคการศึกษาแรกท่ีเข2าศึกษา เว2นแต�ได2รับอนุมัติจากอธิการบดี แต�ท้ังนี้ต2องไม�เกิน 2 ภาคการศึกษา 
สําหรับการขอเทียบโอนจากประสบการณ=สามารถทําได2ในทุกภาคการศึกษา   
  นักศึกษามีสิทธิขอเทียบโอนและยกเว2นการเรียนรายวิชาได2เพียงครั้งเดียว  
 ข0อ 7 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาการนับจํานวนภาค
การศึกษาของผู2ท่ีได2รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2นการเรียนรายวิชาให2ถือเกณฑ=ดังนี้
  7.1 นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคปกติให2นับจํานวนหน�วยกิตได2 
ไม�เกิน 22 หน�วยกิต เป?น 1 ภาคการศึกษา   
  7.2 นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคพิเศษให2นับจํานวนหน�วยกิต 
ไม�เกิน 12 หน�วยกิต เป?น 1 ภาคการศึกษา   
  7.3  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาให2นับจํานวนหน�วยกิตได2ไม�เกิน 12 หน�วยกิต เป?น1 
ภาคการศึกษา 
 ข0อ 8 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2นการเรียนรายวิชา ต2องชําระค�าธรรมเนียม
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีว�าด2วยการรับจ�ายเงินค�าบํารุงการศึกษา   
 ข0อ 9 ให2คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต�งต้ังพิจารณามีความเห็นการเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเว2นรายวิชาแล2วเสนออธิการบดีเป?นผู2พิจารณาอนุมัติ  
 ข0อ 10 ให2ใช2ระเบียบนี้กับนักศึกษาท่ีเข2าศึกษาต้ังแต�ปmการศึกษา2549เป?นต2นไป  
 ข0อ11 ให2อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปeญหา
จากการใช2ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ  วันท่ี 18 มีนาคม 2549                   
 
 

 
      (นายมีชัย ฤชุพันธุ=) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= 
ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ& ในพระบรมราชูปถัมภ& จังหวัดปทุมธานี 

ว9าด0วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร0อน สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรีภาคปกติ 
พ.ศ. 2549 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ&ในพระบรมราชูปถัมภ&จังหวัดปทุมธานี 
ว9าด0วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร0อนสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรีภาคปกติ 

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

เพ่ือให2การจัดการศึกษาในภาคฤดูร2อนสําหรับนักศึกษาภาคปกติเป?นไปอย�างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547และโดย
มติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2549 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2549 จึงวางระเบียบไว2
ดังต�อไปนี้ 
 ข0อ 1 ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=ในพระบรมราชูปถัมภ=
จังหวัดปทุมธานีว�าด2วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร2อนสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรี
ภาคปกติพ.ศ.2549”  
 ข0อ 2 ให2ใช2ระเบียบนี้ตั้งแต�ภาคฤดูร2อนปmการศึกษา 2549 เป?นต2นไป  
 ข0อ 3 บรรดาระเบียบคําสั่งประกาศหรือข2อบังคับอ่ืนใดในส�วนท่ีกําหนดไว2แล2วในระเบียบ
นี้หรือซ่ึงขัดหรือแย2งกับระเบียบนี้ให2ใช2ระเบียบนี้แทน  
 ข0อ 4 ในระเบียบนี้   
  “ภาคฤดูร2อน”หมายความว�าช�วงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหว�างเวลา
หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2 ของปmการศึกษานั้นจนถึงเปAดภาคการศึกษาท่ี 1 ของปmการศึกษาใหม� 
  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว�านักศึกษาท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติ
ของมหาวิทยาลัยเรียนในวันราชการตามปกติต้ังแต�วันจันทร=ถึงวันศุกร=ในภาคการศึกษาท่ี1และ 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของแต�ละปm    
  “อาจารย=ท่ีปรึกษา” หมายความว�าบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแต�งต้ังให2ทําหน2าท่ี
อาจารย=ท่ีปรึกษาดูแลสนับสนุนทางด2านวิชาการวิธีการเรียนควบคุมการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ 
 ข0อ 5 การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร2อนของนักศึกษาภาคปกติให2ลงทะเบียนเรียนได2 
ไม�เกิน 9 หน�วยกิตและไม�นับเป?นภาคการศึกษาปกติ  
 ข0อ 6 เวลาการจัดการศึกษาให2จัดเวลาการเรียนการสอน 8 สัปดาห=ในกรณีมีความจําเป?น 
ให2จัด 6 สัปดาห=และต2องจัดให2มีชั่วโมงเรียนไม�ต่ํากว�า 16 คาบต�อหนึ่งหน�วยกิต  
 ข0อ 7 การเปAดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร2อนให2เป?นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข0อ 8 นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร2อนตามรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
หรือลงทะเบียนเรียนร�วมกับนักศึกษาภาคพิเศษก็ได2   
  นักศึกษาอาจลงทะเบียนในภาคฤดูร2อนได2ในรายวิชาดังต�อไปนี้ 

(1) วิชาปรับพ้ืนฐาน (Prerequisite) 
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(2) วิชาท่ีผลการเรียนเป?นF หรือไม�ผ�าน 
(3) วิชาท่ีต2องเรียนเป?นภาคเรียนสุดท2ายเพ่ือให2ครบตามโครงสร2างหลักสูตร 
(4) วิชาอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ข0อ 9 ให2อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปeญหา
จากการใช2ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 18  มีนาคม 2549 
 
 

 
       (นายมีชัย ฤชุพันธุ=) 

   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=  
    ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ& ในพระบรมราชูปถัมภ& จังหวัดปทุมธานี 

ปรับปรุง พ.ศ. 2557 
 
1.  ช่ือหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย  : วิชาศึกษาท่ัวไป  

ภาษาอังกฤษ  : General Education 
 

2. หน9วยงานท่ีรับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ปรัชญา และวัตถุประสงค&ของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญา 
 เสริมสร2างความเป?นมนุษย=ท่ีสมบูรณ= รู2 เข2าใจ และเห็นคุณค�าของตนเอง ผู2 อ่ืน สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส�ใจต�อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
ดําเนินชีวิตอย�างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร2อมให2ความช�วยเหลือเพ่ือนมนุษย=   
และเป?นพลเมืองท่ีมีคุณค�าของสังคมไทย และสังคมโลก 

3.2 วัตถุประสงค& 
 วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค=ในการพัฒนานักศึกษาให2มีคุณลักษณะดังต�อไปนี้ 

3.2.1 มีความรู2พ้ืนฐานการดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได2แก� การรู2จักตนเอง           รู2จัก
ท2องถ่ิน รู2จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู2เท�าทันเทคโนโลยี  

3.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห= อย�างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ=
ระหว�างมนุษย= สังคม และธรรมชาติ  

3.2.3 มีทักษะในการดํารงชีวิต การใช2ภาษา การติดต�อสื่อสาร การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การนําเสนอ ทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู2ตลอดชีวิต 

3.2.4 ใช2คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต น2อมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส�วนร�วมในการแก2ปeญหาพัฒนาสังคม 
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4. กําหนดการเปKดสอน 
 เปAดสอน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2557 ต้ังแต� ภาคการศึกษาท่ี 1 ปmการศึกษา 2557     
เป?นต2นไป  
5. อาจารย&ผู0สอน 
 อาจารย=ผู2 สอนมี ท้ังอาจารย=ประจํ าจากหมวดวิชา ศึกษา ท่ัว ไป คณาจารย=คณะต� า งๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี และอาจารย=พิเศษ        
ท่ีมหาวิทยาลัยเชิญ โดยอาจารย=ผู2สอนจะต2องเป?นผู2มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน      
และเข2ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบกิจกรรมเป?นฐาน (Project Based Learning : PBL)    
ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือให2นักศึกษาสําเร็จไปเป?นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค=    
ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท้ังนี้ อาจารย=ผู2สอนรายวิชาเดียวกันจะต2องร�วมกันจัดทํารายละเอียด    
ของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให2การสอนเป?นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
6. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนท่ีเข2าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจะต2องเรียนรายวิชา            
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให2ครบตามโครงสร2าง ซ่ึงถูกบรรจุไว2ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 

 
7. หลักสูตร 
 7.1 จํานวนหน9วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า    30 หน9วยกิต 
 7.2 โครงสร0างหลักสูตร แบ�งเป?น 5 วิชา บังคับเรียนท้ัง 5 วิชา ดังนี้ 
   
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Language, Communication and Information Technology 
6(3-6-9) 

GE102 อัตลักษณ=บัณฑิตวไลยอลงกรณ= 
VRU Identities 

6(3-6-9) 

GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร=  
Innovation and Scientific Thinking 

6(3-6-9) 

GE104 ความเป?นสากลเพ่ือการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก  
Internationalization for Living in the ASEAN and Global 
Communities 

6(3-6-9) 

GE105 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Health for Quality of Life 

6(3-6-9) 
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  7.3 คําอธิบายรายวิชา 
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

 

GE101  ภาษา การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
   Language, Communication and Information Technology  
 ส�งเสริม และพัฒนาให2ผู2 เรียนเกิดความรู2ความเข2าใจในการใช2ภาษาไทย         
และภาษาอังกฤษ ในทักษะ การฟeง การพูด การอ�าน การเขียน เพ่ือการสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพ 
รู2จักประยุกต=ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค2นคว2าและนําเสนองานในรูปแบบต�างๆ มีทักษะ      
การสื่อสาร การสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย�างรู2เท�าทัน 
ตระหนักถึงความเสี่ยงในสังคมออนไลน= ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการใช2ภาษาและเทคโนโลยี 
ตลอดจนมีทักษะการรู2สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะในการแสวงหาความรู2
ตลอดชีวิต 
 
GE102  อัตลักษณ&บัณฑิตวไลยอลงกรณ&  6(3-6-9)  
   VRU Identities 
 ส�งเสริม และพัฒนาผู2เรียนให2มีความภาคภูมิใจในความเป?น “วไลยอลงกรณ=” 
สร2างเสริมเอกลักษณ=การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ=การมีจิตอาสา 
เพ่ือให2เกิดบุคลิกภาพท่ีดี เข2าใจตนเอง รู2จักประเมินตนเอง พัฒนาตนเอง รู2จักกาลเทศะ เคารพ
กฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต�อตนเอง มหาวิทยาลัยและสังคม มีทักษะชีวิต ความเป?นมนุษย=         
ท่ีสมบูรณ= ความตระหนักและอนุรักษ=สิ่งแวดล2อม ความเป?นผู2นํา มีส�วนร�วมในการแก2ไขปeญหาพัฒนา
สังคม และมีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 
 
GE103  นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร& 6(3-6-9) 

Innovation and Scientific Thinking  
 ส�งเสริม และพัฒนาผู2เรียนให2ผู2เรียนมีความรู2 ความเข2าใจเก่ียวกับนวัตกรรม    
และเทคโนโลยีด2านต�างๆ ท่ีใช2ในชีวิตประจําวันและใช2ในการประกอบอาชีพ เพ่ือให2เกิดแนวคิด       
ในการเลือกใช2ท่ีเหมาะสม รู2เท�าทัน พัฒนาผู2เรียนให2มีความคิดสร2างสรรค= คิดอย�างมีวิจารณญาณ    
คิดแบบองค=รวม และคิดสร2างสรรค= มีเหตุผล มีเจตคติทางวิทยาศาสตร= มีทักษะกระบวนการ        
ทางวิทยาศาสตร= และคณิตศาสตร=เพ่ือการวิเคราะห=คํานวณ ศึกษาข2อมูลประกอบการตัดสินใจ       
การประเมินทางเลือกเพ่ือนําไปสู�การแก2ปeญหาท่ีเหมาะสมประยุกต=ใช2ในชีวิตประจําวัน สามารถ
ดํารงชีวิตในวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร= 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

GE104  ความเปJนสากลเพ่ือการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
   และประชาคมโลก 6(3-6-9) 
   Internationalization for Living in the 
   ASEAN and Global Communities 
 ส�งเสริม และพัฒนาผู2เรียนให2มีความรู2 ความเข2าใจในความหลากหลาย         ด2าน
วัฒนธรรม ศาสนา เชื้อชาติ เคารพกฎกติกาของสังคม ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก      รู2
และเข2าใจในอิทธิพลของโลกท่ีมีต�อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะบทบาทของสังคม
ตะวันตกท่ีมีผลกระทบต�อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย เพ่ือให2เข2าใจและยอมรับผลกระทบจาก
ความเปลี่ยนแปลง ท้ังในด2านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล2อม เพ่ือเตรียมความพร2อม         
ด2านทัศนคติ การปรับตัว และมีทักษะการดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
GE105  สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
   Health for Quality of Life 
   ส�งเสริม และพัฒนาผู2เรียนให2มีพฤติกรรมการสร2างสุขภาพกาย จิต และสังคม    
มีทักษะชีวิต มีความรู2 ความเข2าใจเก่ียวกับสุขภาพผู2บริโภค การใช2ยา การออกกําลังกายท่ีเหมาะสม
กับเพศ และวัย ปrองกันอุบัติภัย และเตรียมความพร2อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบ้ืองต2น   
วิธีคลายเครียดด2วยนันทนาการ และสุนทรียภาพ 
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8. การพัฒนาผลการเรียนรู0ในแต9ละด0าน 
8.1 คุณธรรม จริยธรรม 

8.1.1 การเรียนรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ใช2คุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต  
2) แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด2านคุณธรรม และจริยธรรม เช�น มีวินัย มีความรับผิดชอบ 

ซ่ือสัตย=สุจริต เสียสละ 
3) ประพฤติตนเป?นแบบอย�างท่ีดีต�อผู2อ่ืนท้ังทางกาย วาจา และใจ ปฏิบัติตามระเบียบ 

และข2อบังคับต�างๆ ขององค=กร และสังคม 
8.1.2 กลยุทธ&การสอนท่ีใช0พัฒนาการเรียนรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผู2สอนแสดงแบบอย�างท่ีดี 
2) จัดทําโครงการเพ่ือเสริมสร2างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอกสถาบันการศึกษา     โดย

ให2นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจดําเนินการด2วยตนเอง 
3) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานท่ีนักศึกษาทํา โดยอาจารย=     เป?น

ผู2ชี้นําให2นักศึกษาสามารถคิดตาม 
4) บรรยายพิเศษโดยผู2มีประสบการณ= หรือผู2นําในแต�ละศาสนา  
 

8.1.3 กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม 
1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
2) ประเมินผลจากโครงการท่ีทํา และการรายงานผลโครงการ รวมท้ังการอภิปราย 
3) เปAดโอกาสให2ผู2เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู2ซ่ึงกันและกัน 

8.2  ความรู0 
8.2.1 การเรียนรู0ด0านความรู0 

1) มีทักษะในการแสวงหาความรู2ตลอดชีวิต มีการจัดระบบความรู2 เพ่ือการแก2ปeญหา 
2) มีความรู2พ้ืนฐานเพ่ือการดําเนินชีวิตประจําวัน เข2าใจหลักในการดํารงชีวิต 

8.2.2 กลยุทธ&การสอนท่ีใช0พัฒนาการเรียนรู0ด0านความรู0 
1) อภิปรายเป?นกลุ�มโดยให2ผู2สอนต้ังคําถามตามเนื้อหา โดยยึดผู2เรียนเป?นศูนย=กลาง 
2) บรรยายในชั้นเรียน และถามตอบ ในกรณีการเรียนภาคทฤษฏี 
3) ศึกษานอกสถานท่ี เช�น ศึกษาดูงาน เข2าร�วมโครงการกับหน�วยงานอ่ืน การทําโครงการ

ร�วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนท่ีจริงก�อนทําโครงการ 
4) จัดกิจกรรมส�งเสริมให2นักศึกษาค2นคว2าหาความรู2 โดยมีอาจารย=เป?นผู2แนะนําแนวทาง 
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8.2.3 กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู0ด0านความรู0 
1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน เช�น การตอบคําถาม 
2) ประเมินจากการรวบรวมข2อมูลประกอบโครงการ 
3) ผลการทดสอบของนักศึกษา 
4) การนําเสนอผลงานของนักศึกษา 

8.3 ทักษะทางปMญญา 
8.3.1 การเรียนรู0ด0านทักษะทางปMญญา 

1) มีทักษะการคิดอย�างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค=รวม และคิดสร2างสรรค= 
2) สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ=ระหว�างมนุษย= สังคม และธรรมชาติ 
3) มีทักษะการวิเคราะห=และประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
4) มีส�วนร�วมในการแก2ไขปeญหา พัฒนาสังคม เป?นท่ียอมรับในการเป?นกัลยาณมิตร 

8.3.2 กลยุทธ&การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะทางปMญญา 
1) ศึกษาโดยการใช2กรณีศึกษา 
2) จัดทําโครงการ โดยมีอาจารย=เป?นผู2ชี้นํา และควบคุมดูแล 
3) อภิปรายเป?นกลุ�มเก่ียวกับโครงการท่ีได2ทํา เช�น วิธีแก2ปeญหา และผลกระทบ สิ่งท่ีได2

จากการจัดกิจกรรม การเชื่อมโยงกิจกรรมไปใช2ในชีวิตจริง 
8.3.3 กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางปMญญา 

1) ประเมินผลจากการเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนําเสนอโครงการ 
2) ประเมินจากผลงานโครงการท่ีได2รับมอบหมาย 
3) ประเมินจากการอภิปราย และผลท่ีได2จากการอภิปรายในแต�ละครั้ง 

8.4 ทักษะความสัมพันธ&ระหว9างบุคคล และความรับผิดชอบ 
8.4.1 การเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธ&ระหว9างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) มีส�วนช�วยเอ้ือต�อการแก2ปeญหาในกลุ�มได2อย�างสร2างสรรค= 
2) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห=ปeญหาได2อย�างสร2างสรรค=และเหมาะสม บนพ้ืนฐานของ

ตนเองและของกลุ�ม 
3) มี ทักษะในการดําเนินชี วิ ตในสั งคมพหุ วัฒนธรรม ปรับตัวได2 ดี  พร2 อมรั บ                  

ความเปลี่ยนแปลง 
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8.4.2 กลยุทธ&การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธ&ระหว9างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

1) มอบหมายงานเป?นกลุ�มย�อยหรือโครงการ และแบ�งหน2าท่ีความรับผิดชอบ 
2) ศึกษาโดยใช2กรณีศึกษา อภิปรายร�วมกัน  

8.4.3 กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธ&ระหว9างบุคคล  และความ
รับผิดชอบ 

1) ให2ผู2เรียนประเมินซ่ึงกันและกัน และประเมินตนเอง 
2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน และการปฏิบัติงานโครงการ 
3) ประเมินจากงานท่ีได2รับมอบหมาย 

8.5 ทักษะในการวิเคราะห&เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.5.1 การเรียนรู0ด0านทักษะในการวิเคราะห&เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช0เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีทักษะการใช2ภาษาในการสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพท้ังภาษาไทย                          และ

ภาษาต�างประเทศ ท้ังด2วยวาจา และการเขียน 
2) มีทักษะการใช2เทคโนโลยี และสื่อสารสนเทศอย�างรู2เท�าทัน 
3) สามารถประยุกต=ความรู2ด2านคณิตศาสตร=  สถิติ และเทคโนโลยีให2 เหมาะสม                

กับชีวิตประจําวัน รวมถึงการเลือกใช2รูปแบบการสื่อสารเพ่ือการนําเสนอได2อย�างเหมาะสม 
4) มีจริยธรรมในการใช2ภาษา และเทคโนโลยี 

8.5.2 กลยุทธ&การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะในการวิเคราะห&เชิงตัวเลข       
การส่ือสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ทดสอบความสามารถด2านภาษาโดยการสอบ และการสัมภาษณ= 
2) บูรณาการ การใช2ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาท่ีเก่ียวข2อง 
3) แก2ปeญหาโจทย=โดยใช2คณิตศาสตร=หรือสถิติ 

8.5.3 กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะในการวิเคราะห&เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินผลจากการการใช2ทักษะวิเคราะห=เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดําเนินโครงการ 

2) ประเมินผลจากผลการดําเนินโครงการต�างๆ 
3) การทํารายงาน และการนําเสนองาน  



  

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู9รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 � ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

ที่ รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู0 
ทักษะ 

ทางปMญญา 

ทักษะความสัมพันธ&
ระหว9างบุคคล  

และความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห&เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการใช0เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
1 GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
� �  �  �      � � �  � 

2 GE102 อัตลักษณ=บัณฑิตวไลยอลงกรณ= � � �  �  � � � � �  �  �  

3 GE103 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร=  �   � � � �  � �   � � � 

4 GE104 ความเป?นสากลเพื่อการดําเนินชีวิต 
ในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก   

  � �  �  �    � �   � 

5 GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต �    � �   �  �   �   
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ภาคผนวก จ 
คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ& ในพระบรมราชูปถัมภ& จังหวัดปทุมธานี 

ท่ี 1648/2556 
เรื่อง แต9งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานการวิพากษ&หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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รายงานการวิพากษ&หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ& ในพระบรมราชูปถัมภ& จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งท่ี 1/2556 
วันท่ี 15 ตุลาคม 2556 

ณ ห0อง คณะวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยี 

 
ผู0เข0าร9วมวิพากษ&หลักสูตร 

1. รศ. วิทยา อยู�สุข    ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ผศ.ดร. สสิธร เทพตระการพร  คณะสาธารณสุขศาสตร=   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร= 

3. คุณสมเกียรติ เปรมบุตร   เลขานุการชมรมเจ2าหน2าท่ีความปลอดภัยใน  
การทํางานนวนคร จังหวัดปทุมธานี 

4. ผศ.อารีย= สงวนชื่อ   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร= 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= 

ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 
5. อาจารย=อมตา อุตมะ   สาขาวิชาวิทยาศาสตร=ความปลอดภัย    

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=              
ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 

6. อาจารย=ประเสริฐ เหล�าบุศณ=อนันต=  สาขาวิชาวิทยาศาสตร=ความปลอดภัย    
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= 

ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 
7. อาจารย=บุษยา จูงาม   สาขาวิชาวิทยาศาสตร=ความปลอดภัย    

     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= 
ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 

8. อาจารย=วัชราภรณ= วงศ=สกุลกาญจน= สาขาวิชาวิทยาศาสตร=ความปลอดภัย    
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= 

ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 
 
เริ่มการวิพากษ&หลักสูตร เวลา 9.00 น. 
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ข0อเสนอแนะของผู0เข0าร9วมการวิพากษ&หลักสูตร มีดังนี้ 
 ข0อเสนอแนะของ รศ.วิทยา อยู9สุข มีดังนี้ 

1. ทางสภาวิชาชีพกําลังจะประกาศใช2 มคอ.1 ซ่ึงเก่ียวข2องกับหลักสูตรอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย เพ่ือเป?นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน หรือการออกแบบหลักสูตร ซ่ึงอาจมีการ
เพ่ิมวิชาแกนทางด2านสาธารณสุขเพ่ิมเติมในหลักสูตรท่ีปรับปรุงครั้งนี้ ควรเตรียมรายวิชาทางด2าน
สาธารณสุขไว2ประมาณ 23 - 26 หน�วยกิตเนื่องจากหน�วยกิตของรายวิชาทางด2านสาธารณสุขในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ยังมีหน�วยกิตไม�เพียงพอ 

2. ควรปรับปรุงชื่อรายวิชาให2สอดคล2องกับความหมายในพจนานุกรมทางราชบัณฑิตยสถาน 
รวมถึงชื่อภาษาอังกฤษควรให2ถูกต2องตรงกันกับชื่อภาษาไทย 

3. ควรเพ่ิมรายวิชาทางด2านพ้ืนฐานสาธารณสุขหรือสาธารณสุขชุมชนเพราะอนาคตนักศึกษา
อาจกลับไปทํางานในท2องถ่ินของตนเอง 

4. วิชาเลือกท่ีเปAดทําการเรียนการสอนควรเป?นรายวิชาท่ีทันสมัย  
5. ควรพิจารณารายวิชาฝDกประสการณ=วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ให2มีระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
6. รายวิชาอนามัยสิ่งแวดล2อมและอาชีวอนามัย ควรตัดออกเนื่องจากควรมีการแยกรายวิชา

ท้ังสองออกจากกันเป?นกลุ�มรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกลุ�มรายวิชาอนามัย
สิ่งแวดล2อมตามหน�วยกิตท่ี มคอ.1 กําหนดไว2 มคอ.1 เป?นการกําหนดแกนหลักรายวิชาและหน�วยกิตของ 
สกอ.ท่ีประกอบด2วย สาธารณสุข อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล2อม 

7. จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข2าศึกษาในแต�ละปmควรไม�เกิน 60 คน การต้ังเปrาจํานวนรับนักศึกษา
ควรให2มีความเป?นไปได2เกณฑ=การรับนักศึกษาท่ีควรเป?นคือ อาจารย= 1 คนต�อนักศึกษา 8 – 10 คน 

8. ควรคงรายวิชาทางสิ่งแวดล2อมไว2เพราะในทางปฏิบัติงานจริงนักศึกษาอาจต2องใช2งานเม่ือ
จบการศึกษาไปแล2ว  

9. หัวข2อเรื่อง สถานท่ีและอุปกรณ=การสอนควรใส�เฉพาะเครื่องมือหรืออุปกรณ=ท่ีบ�งบอกถึง
วิชาชีพต2องใช2 เช�น เครื่องวัดแสง เสียง ความร2อน เป?นต2น  

 
ข0อเสนอแนะของ รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร มีดังนี้ 

1. เครื่องมือทางสุขศาสตร= 1 ชุด ควรใช2สําหรับนักศึกษาจํานวน 20 คน 
2. วิชาสถิติเพ่ือการวิจัยอาจไม�สอดคล2องกับหลักสูตรใหม�ท่ีปรับปรุงควรเปลี่ยนให2นักศึกษา

ไปเรียนในรายวิชาชีวสถิติ ซ่ึงมีความเก่ียวข2องและเป?นประโยชน=มากกว�า 
3. การปรับปรุงหลักสูตรอาจต2องปรับปรุงโดยการเพ่ิมหน�วยกิตและนักศึกษาควรจะต2องไป

ศึกษาหาความรู2เพ่ิมเติมตามความจําเป?นในการปฏิบัติงานในอนาคต 
4. อาจเปลี่ยนรายวิชาหลักอนามัยสิ่งแวดล2อมและอาชีวอนามัยเป?นรายวิชาทางสิ่งแวดล2อม

ซ่ึงเป?นวิชาเลือกอยู�ให2เป?นวิชาหลัก เช�นวิชาการจัดการของเสียอันตราย ขยะอุตสาหกรรม น้ําเสีย 
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ข0อเสนอแนะของ คุณสมเกียรติ เปรมบุตร มีดังนี้ 
1. สถานประกอบการต2องมีการจัดทําคู�มือความปลอดภัยเนื่องจากนักศึกษาในภาพรวมท่ีจบ

การศึกษาทางด2านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส�วนใหญ�จะไม�ทราบและดําเนินการไม�เป?น ซ่ึงการ
ท่ีจะทําได2 นักศึกษาต2องเริ่มต2นถึงการชี้บ�งอันตรายและประเมินความเสี่ยงให2ได2 ถึงแม2ทางสาขา      
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแทบทุกมหาวิยาลัยมีรายวิชาประเมินความเสี่ยง แต�นักศึกษาบางคน
ไม�สามารถประเมินความเสี่ยงได2ทําให2บางครั้งจึงเกิดปeญหาข้ึน อาจต2องจัดการเรียนการสอนแบบ
กรณีศึกษาและยกตัวอย�างสถานการณ=ต�างๆ ให2นักศึกษาทําการวิเคราะห=เพ่ือเป?นการเพ่ิมทักษะใน
การปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติได2จริงเม่ือต2องดําเนินการ 

2. ทุกโรงงานมักจะเน2นเรื่องการปrองกันอัคคีภัย ในโรงงานไม�ควรเกิดเหตุการณ=อัคคีภัยซ่ึง
ควรจะมีสถิติการเกิดอัคคีภัยเป?นศูนย= และในปeจจุบันมีกฎหมายใหม�ๆ ทางด2านอัคคีภัยมาก อาจต2อง
ทําการปรับปรุงรายวิชาให2ทันสมัย เพ่ือให2นักศึกษาได2มีการฝDกปฏิบัติจริง อาจยกตัวอย�างกรณีศึกษา
เช�น การตรวจสอบการปrองกันอัคคีภัยจากอาคารเรียนเพ่ือให2นักศึกษาปฏิบัติได2จริงเม่ือจบไป
ประกอบอาชีพ 

3. หลายโรงงานคิดว�าโครงการสหกิจศึกษาเกิดประโยชน=สูงสุดเนื่องจากนักศึกษาจะเข2าไป
ทําประโยชน=ให2กับโรงงาน อาทิเช�น การจัดทําคู�มือความปลอดภัย โครงการความปลอดภัยต�างๆ และ
หลังจากการฝDกงาน ทางโรงงานส�วนมากมักรับนักศึกษาเข2าทํางานหลังจบการศึกษา 

4. นักศึกษาเม่ือจบไปแล2วควรจะจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัย (มอก.18000) และ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล2อม (ISO 14000) ได2โดยอาจสอดแทรกเข2าไปในรายวิชา 

5. ควรเพ่ิมจํานวนนักศึกษาให2มากข้ึนเพราะตลาดแรงงานต2องการเจ2าหน2าท่ีความปลอดภัย
วิชาชีพ เนื่องจากตามกฎหมายในปeจจุบันกําหนดไว2ว�า หากโรงงานมีพนักงาน 100 คนต2องมีเจ2าหน2าท่ี
ความปลอดภัย 1 คน 

6. เจ2าหน2าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพอาจต2องดูแลงานทางด2านสิ่งแวดล2อมเพราะบางโรงงาน
เจ2าหน2าท่ีความปลอดภัยต2องดูแลงานท้ังด2านอาชีวอนามัยและงานด2านสิ่งแวดล2อม ดังนั้นการมีวิชา
ทางด2านสิ่งแวดล2อมด2วยจะเป?นการเพ่ิมสมรรถภาพการทํางานของนักศึกษาได2 

7. ปeญหาของเจ2าหน2าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ มักเก่ียวข2องกับการประเมินความเสี่ยง การ
จัดการของเสีย การจัดทํารายงานต�างๆ แก�กรมโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงงานด2านสิ่งแวดล2อม      
สิ่งเหล�านี้ควรเพ่ิมเติมความรู2และการปฏิบัติจริงแก�นักศึกษา 

8. ควรมีการจัดซ้ืออุปกรณ=การตรวจวัดทางสุขศาสตร=อุตสาหกรรมเพ่ิมเติม เช�น อุปกรณ=วัด
ฝุqน แสง เสียง ก�าซเนื่องจากตามกฎหมายทางโรงงานต2องตรวจทางสุขศาสตร=อุตสาหกรรมปmละ 1 ครั้ง
เพ่ือให2นักศึกษาสามารถใช2งานอุปกรณ=ต�างๆ ทางสุขศาสตร=อุตสาหกรรมได2ครอบคลุมและเพียงพอ 
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ปKดการวิพากษ&หลักสูตร เวลา 16.00 น. 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู2จดรายงานการวิพากษ=หลักสูตร 
     (อาจารย=วัชราภรณ= วงศ=สกุลกาญจน=) 

                                                     กรรมการ 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู2ตรวจรายงานการวิพากษ=หลักสูตร 
                                             (อาจารย=บุษยา จูงาม) 
                                           กรรมการและเลขานุการ 
 

 
ลงชื่อ....................................................ผู2อนุมัติรายงานการวิพากษ=หลักสูตร 

                                            (อาจารย=อมตา อุตมะ) 
                                              ประธานหลักสูตร 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย&ประจําหลักสูตร 
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ผลทางวิชาการของอาจารย&ประจําหลักสูตร 
 
1.  ช่ือ นายมงคล  นามสกุล วัชชะ 

1.1 ตําแหน9งทางวิชาการ อาจารย= 
1.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปHท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (สุขศาสตร=อุตสาหกรรม

และความปลอดภัย) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2556 

ปริญญาตรี ส.บ. (อาชีวอนามัยและ          
ความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 

1.3  ผลงานทางวิชาการ 
1.3.1  หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน 
  - ไม�มี 
1.3.2 งานวิจัย  
        - ไม�มี 
1.3.3  บทความทางวิชาการ  

มงคล รัชชะ, นพนันท= นานคงแนบ, พรพิมล กองทิพย= และดุสิต สุจิรารัตน=. (2556). การประเมิน  
        ความเส่ียงจาการสัมผัสฟอร&มาลดีไฮด&ในคนขับรถยนต&สาธารณะ. การประชุมวิชาการการ 
          พัฒนาชนบทท่ียั่งยืน ครั้งท่ี 3 “ชุมชนท2องถ่ิน ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน”. 

1.4 ประสบการณ&ในการสอน 
ปm 2557 – ปeจจุบัน อาจารย=ประจําคณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ=จังหวัดปทุมธานี 
1.5  ภาระงานสอน 

1.5.1 การเตรียมความพร2อมรับเหตุฉุกเฉินและการปrองกันอัคคีภัย 
1.5.2 พิษวิทยา 
1.5.3 สุขศาสตร=อุตสาหกรรม 
1.5.4 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม 
1.5.5 การเก็บตัวอย�างและการวิเคราะห=ทางสุขศาสตร=อุตสาหกรรม 
1.5.6 การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม 
1.5.7 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและอันตราย 
1.5.8 การฝDกประสบการณ=วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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2.  ช่ือ นางสาวบุษยา นามสกุล จูงาม 
2.1  ตําแหน9งทางวิชาการ อาจารย= 
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปHท่ีจบ 
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร= 2555 
ปริญญาตรี วท.บ. (อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
สุรนารี 

2552 

2.3  ผลงานทางวิชาการ 
2.3.1  หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน 
 - ไม�มี 
2.3.2 งานวิจัย 

- ไม�มี 
2.3.3 บทความทางวิชาการ  

บุษยา จูงาม และพลกฤต กฤชไมตรี. ปรับปรุงวิธีการควบคุมความชื้นเพ่ือลดปeญหาการเกิดเชื้อรา 
ในหอพักผู2ปqวย.วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&. 25(82): 1-14 . 

2.4  ประสบการณ&ในการสอน 
ปm 2555 – ปeจจุบัน อาจารย=ประจําคณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 
2.5  ภาระงานสอน 

2.5.1 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2.5.2 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
2.5.3 การบริหารงานด2านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2.5.4 การระบายอากาศอุตสาหกรรม 
2.5.5 วิศวกรรมพ้ืนฐานในงานอาชีวอนามัย 
2.5.6 การเตรียมฝDกประสบการณ=วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2.5.7 ระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ืองานความปลอดภัย 
2.5.8 ความปลอดภัยทางรังสี 
2.5.9 ความปลอดภัยชีวภาพ 
2.5.10 เศรษฐศาสตร= อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล2อมเบ้ืองต2น 
2.5.11 การจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร 
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3.  ช่ือ นางสาวอมตา นามสกุล อุตมะ 
3.1  ตําแหน9งทางวิชาการ อาจารย= 
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปHท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร=) จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 2553 
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร=สุขภาพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร= 2549  
3.3  ผลงานทางวิชาการ 

2.3.1  หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน  
 - ไม�มี 
3.3.2 งานวิจัย 

- ไม�มี 
3.3.3 บทความทางวิชาการ  

อมตา อุตมะ (2554). ความชุกของปeญหาสุขภาพจากการทํางานในบุคลากรห2องปฏิบัติการทาง
การแพทย=ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนแพทย=แห�งหนึ่ง. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ. 
4(13): 6-20. 

3.4  ประสบการณ&ในการสอน 
 ปm 2554 – ปeจจุบัน อาจารย=ประจําคณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 
3.5  ภาระงานสอน 

3.5.1 วิทยาการระบาดและการปrองกันโรค 
3.5.2 กฎหมายงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3.5.3 การยศาสตร=และสรีรวิทยาการทํางาน 
3.5.4 อาชีวเวชศาสตร= 
3.5.5 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3.5.6 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 
3.5.7 พฤติกรรมศาสตร=ความปลอดภัย 
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4.  ช่ือ นางสาววัชราภรณ=  นามสกุล วงศ=สกุลกาญจน= 
4.1  ตําแหน9งทางวิชาการ อาจารย= 
4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปHท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล2อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 2556 
ปริญญาตรี วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล2อม) มหาวิทยาลัยบูรพา 2553  
4.3  ผลงานทางวิชาการ 

4.3.1  หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน  
 - ไม�มี 
4.3.2 งานวิจัย 
        - ไม�มี 
4.3.3 บทความทางวิชาการ  

Watcharaporn wongsakoonkan,  Trawach Prechthai and Kraichat Tantrakarnapa. 
(2014). Suitable types and ratios of clay pot water filter on physical and 
bacteriological quality of drinking water. Journal of Environmental sciences. 
In Press 

 4.4 ประสบการณ&ในการสอน 
 ปm 2556 – ปeจจุบัน อาจารย=ประจําคณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 
4.5 ภาระงานสอน 

4.5.1 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย= 
4.5.2 การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต2น 
4.5.3 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
4.5.4 โครงงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4.5.5 อนามัยสิ่งแวดล2อมและอาชีวอนามัย 

  4.5.6 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล2อมและสุขภาพ 
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5.  ช่ือ นายณฐพงศ= นามสกุล เมธินธรังสรรค= 
5.1  ตําแหน9งทางวิชาการ อาจารย= 
5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปHท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (กีฏวิทยาและสิ่งแวดล2อม) มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2า

เจ2าคุณทหารลาดกระบัง 
2548 

ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2542  
5.3  ผลงานทางวิชาการ 

5.3.1  หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน  
 - ไม�มี 
5.3.2 งานวิจัย 
        - ไม�มี 
5.3.3 บทความทางวิชาการ  

ณฐพงศ= เมธินธรังสรรค=. (2551). การศึกษาความต2านทานของด2วงงวงข2าวโพดและมอดหัวป�อมต�อ
สารรมฟอสฟmนในโรงสีเขตจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ&           
ในพระบรมราชูปถัมภ&. 3(3): 41-52. 

 5.4 ประสบการณ&ในการสอน 
 ปm 2548 – ปeจจุบัน อาจารย=ประจําคณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 
 5.5  ภาระงานสอน 

5.5.1 ชีววิทยา 1 
5.5.2 ชีววิทยา 2 
5.5.3 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
5.5.4 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
5.5.5 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 
5.5.6 เทคนิคทางชีววิทยา 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค&ตามความต0องการของผู0ใช0บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห9งชาติ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

คณะวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ& ในพระบรมราชูปถัมภ& จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค&ตามความต0องการของผู0ใช0บัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

คณะวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ& ในพระบรมราชูปถัมภ& จังหวัดปทุมธานี 

 
ผลการสํารวจ 

จากการส�งแบบสอบถามให2กับหน�วยงานและสถานประกอบการต�างๆ ท่ีเคยรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร=ความปลอดภัยไปฝDกงานและฝDกประสบการณ=วิชาชีพ และสถานประกอบการ
อ่ืนท่ีอยู�ใกล2กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี จํานวน 30
แห�ง จากการวิเคราะห=ข2อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู2ท่ีตอบแบบสอบถามเป?นเพศชาย 7 คน เพศหญิง 23 คน โดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
หรือตํ่ากว�า 28 คน สูงกว�าปริญญาตรี 2 คน หน�วยงานท่ีให2ข2อมูลเป?นหน�วยงานราชการ 2 หน�วยงาน 
รัฐวิสาหกิจ 2 หน�วยงาน องค=กรเอกชน 22 องค=กร และธุรกิจส�วนตัว 4 ราย โดยตําแหน�งผู2ให2ข2อมูลมี
ตําแหน�งเจ2าของธุรกิจ 3 คน ผู2จัดการ 2 คน หัวหน2าฝqายหรือแผนก 8 คน รองผู2จัดการ 2 คน และ
พนักงาน 15 คน 

คุณลักษณะบัณฑิตด2านคุณธรรมท่ีพึงประสงค=ในระดับมากท่ีสุดคือ ความตรงต�อเวลา ความมี
ระเบียบวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ความเสียสละ ความมีน้ําใจ จิตอาสา ความรับผิดชอบและ ความ
ซ่ือสัตย=สุจริต ตามลําดับ ด2านความรู2ท่ีพึงประสงค=ในระดับมากคือมีความรู2ในสาขาวิชาท่ีศึกษา และมี
ทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาท่ีศึกษา ด2านทักษะทางปeญญาท่ีพึงประสงค=ในระดับมากคือมี
ความคิดริเริ่มสร2างสรรค=ในการแก2 ปeญหาโดยใช2พ้ืนฐานจากความรู2และทักษะท่ีศึกษา มีทักษะในการ
ใช2ข2อมูลสารสนเทศเพ่ือแก2ปeญหาด2วยตนเอง และมีความสามารถในการสืบค2น การวิเคราะห= การแปล
ความหมาย และการประเมินจากข2อมูลสารสนเทศ ตามลําดับ ด2านทักษะความสัมพันธ=ระหว�างบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีพึงประสงค=ในระดับมากท่ีสุดคือ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ=ดีสามารถ
ทํางานเป?นทีมได2 และในระดับมากคือ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง 
และสามารถเป?นผู2นําและผู2ตามท่ีดี ด2านทักษะการวิเคราะห=เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีพึงประสงค=อยู�ในระดับมากคือ มีความสามารถในการสื่อสารได2มากกว�า 1 ภาษาและมี
ภาษาอังกฤษเป?นภาษาสากล การประยุกต=ใช2เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร=ท่ีเก่ียวข2องอย�าง
เหมาะสมในการศึกษาค2นคว2าและแก2ปeญหา ใช2เทคโนโลยีในการสืบค2นข2อมูล เก็บรวบรวมข2อมูล
ประมวลผลข2อมูล แปลความหมายและนําเสนอข2อมูลได2อย�างถูกต2อง และมีทักษะการสื่อสารและ
นําเสนอได2อย�างเหมาะสม ตามลําดับ 
 
สําหรับความคิดเห็นและข0อเสนอแนะเพ่ิมเติมประกอบด0วย 

1. ควรเน2นเรื่องการศึกษาในเรื่องของการเรียนพร2อมกับการทํางาน เพ่ือให2ได2ประสบการณ=
จริง เม่ือจบมาแล2วสามารถปฏิบัติงานได2อย�างเต็มท่ีซ่ึงจะแตกต�างจากนักศึกษาท่ีเรียนเฉพาะทฤษฎี
อย�างเดียว 
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2. ควรมุ�งเน2นทักษะการสื่อสาร เทคนิคการพูดต�อหน2าชุมชน เทคนิคการให2ความรู2หรือการ
อบรมถ�ายทอดความรู2เรื่องความปลอดภัย การมีจิตวิทยาท่ีดี การโน2มน2าวให2ทุกคนมีพฤติกรรมท่ี
ปลอดภัย และสามรถจัดกิจกรรมความปลอดภัยในองค=กรได2 

3. ภาษาอังกฤษควรเพ่ิมเติมในเรื่องการสื่อสารและการสนทนา 
 

เกณฑ&ในการประเมินผล 
รายงานสรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค=ตามความต2องการของผู2ใช2บัณฑิต

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี จะวิเคราะห=ท้ังในภาพรวมของความพึงพอใจ 
แบ�งออกเป?น 5 ระดับความคิดเห็นคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น2อย และน2อยท่ีสุด โดยใช2เกณฑ=ใน
การวิเคราะห=และแปลผลข2อมูล ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00  กําหนดให2อยู�ในเกณฑ= พึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49  กําหนดให2อยู�ในเกณฑ= พึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49  กําหนดให2อยู�ในเกณฑ= พึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49  กําหนดให2อยู�ในเกณฑ= พึงพอใจน2อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49  กําหนดให2อยู�ในเกณฑ= พึงพอใจน2อยท่ีสุด 

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู0 
 

ข0อคําถาม มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น0อย น0อย 
ท่ีสุด 

เฉล่ีย SD. ระดับความ 
พึงพอใจ 

1.ด0านคุณธรรม 
1.1 ความมีระเบียบวินัย 19 10 1 0 0 4.60 0.563 มากท่ีสุด 
1.2 ความซ่ือสัตย=สุจริต 23 7 0 0 0 4.77 0.430 มากท่ีสุด 
1.3 ความรับผิดชอบ 22 8 0 0 0 4.73 0.450 มากท่ีสุด 
1.4 ความเสียสละ ความมี
น้ําใจ จิตอาสา 

16 14 0 0 0 4.53 0.507 มากท่ีสุด 

1.5 ความตรงต�อเวลา 22 6 2 0 0 4.67 0.606 มากท่ีสุด 
1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 21 8 1 0 0 4.67 0.547 มากท่ีสุด 
2. ด0านความรู0 
2.1 มีความรู2ในสาขาวิชา
ท่ีศึกษา 

11 14 5 0 0 4.20 0.714 มาก 

2.2 มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาท่ี
ศึกษา 

9 19 2 0 0 4.23 0.568 มาก 

3. ด0านทักษะทางปMญญา 
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ข0อคําถาม มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น0อย น0อย 
ท่ีสุด 

เฉล่ีย SD. ระดับความ 
พึงพอใจ 

3.1 มีความสามารถใน
การสืบค2น การวิเคราะห= 
การแปลความหมาย และ
การประเมินจากข2อมูล
สารสนเทศ 

7 20 3 0 0 4.13 0.521 มาก 

3.2 มีทักษะในการใช2
ข2อมูลสารสนเทศเพ่ือ
แก2ปeญหาด2วยตนเอง 

10 17 3 0 0 4.23 0.626 มาก 

3.3 มีความคิดริเริ่ม
สร2างสรรค=ในการ
แก2ปeญหาโดยใช2พ้ืนฐาน
จากความรู2และทักษะท่ี
ศึกษา 

11 16 3 0 0 4.27 0.640 มาก 

4. ด0านทักษะความสัมพันธ&ระหว9างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ=ดี สามารถ
ทํางานเป?นทีมได2 

16 14 0 0 0 4.53 0.507 มากท่ีสุด 

4.2 สามารถเป?นผู2นําและ
ผู2ตามท่ีดี 

14 15 1 0 0 4.43 0.568 มาก 

4.3 มีความสามารถใน
การพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย�างต�อเนื่อง 

13 15 2 0 0 4.37 0.615 มาก 

5. ด0านทักษะการวิเคราะห&เชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1ประยุกต=ใช2เทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร=ท่ี
เก่ียวข2องอย�างเหมาะสม
ในการศึกษาค2นคว2าและ
แก2ปeญหา 

3 20 6 0 1 3.80 0.761 มาก 

5.2 ใช2เทคโนโลยีในการ
สืบค2นข2อมูล เก็บรวบรวม
ข2อมูลประมวลผลข2อมูล 
แปลความหมายและ
นําเสนอข2อมูลได2อย�าง
ถูกต2อง 

8 20 1 1 0 4.17 0.648 มาก 
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ข0อคําถาม มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น0อย น0อย 
ท่ีสุด 

เฉล่ีย SD. ระดับความ 
พึงพอใจ 

5.3 มีทักษะการสื่อสาร
และนําเสนอได2อย�าง
เหมาะสม 

7 19 4 0 0 4.10 0.607 มาก 

5.4 มีความสามารถใน
การสื่อสารได2มากกว�า 1 
ภาษา 

10 13 5 1 1 4.00 0.983 มาก 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ตารางเปรียบเทียบข0อแตกต9างระหว9างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรท่ีปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข0อแตกต9างระหว9างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เหตุผล 
ชื่อสาขาวิชา  วิทยาศาสตร&ความปลอดภัย ชื่อสาขาวิชา  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให2ตรงกับชื่อที่กรมสวัสดิการ

และคุ2มครองแรงงานใช2ในการ 
รับรองวุฒิผู2ที่มีคุณสมบัติเป?น
เจ2าหน2าที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับวิชาชีพ 

 
2. เปรียบเทียบโครงสร0าง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เหตุผล 
   
หน9วยกิตรวมไม9น0อยกว9า 140 หน9วยกิต หน9วยกิตรวมไม9น0อยกว9า 142 หน9วยกิต มีการเพิ่มรายวิชาที่เป?นวิชากลุ�ม

วิชาชีพเฉพาะสาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ตาม
ข2อกําหนดกรอบโครงสร2าง
หลักสตูรปริญญาตรสีาขา        
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
ที่กรมสวัสดิการและคุ2มครอง
แรงงานกําหนด 

      
หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน9วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน9วยกิต 

กลุ�มวิชาเนื้อหา 97 หน�วยกิต กลุ�มวิชาเนื้อหา 99 หน�วยกิต 
         กลุ�มวิชาบังคับ 83 หน�วยกิต กลุ�มวิชาบังคับ 84 หน�วยกิต 
         กลุ�มวิชาเลือก 14 หน�วยกิต กลุ�มวิชาเลือก 15 หน�วยกิต 
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3. เปรียบเทียบกลุ9มวิชา 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เหตุผล 

กลุ9มวิชาบังคับ 
4071204 วิทยาศาสตร=ความปลอดภัย 3(3-0-6) 4071205 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4) ปรับชื่อรายวิชาให2สอดคล2อง

กับชื่อสาขาวิชา 
4072410 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร=ความปลอดภัย 3(3-0-6) 4072411 ระเบียบวิธีวิจยัทางอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
2(2-0-4) ปรับชื่อรายวิชาให2สอดคล2อง

กับชื่อสาขาวิชา 
4073705 การจัดการด2านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6) 4073710 การบรหิารงานด2านอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภัย 
3(3-0-6) ปรับชื่อรายวิชาสอดคล2อง

กับคําอธิบายรายวิชา 
4073706 การประเมินความเสีย่งในงานอาชีวอนามัย 2(2-0-4) 4074717 การประเมินความเสีย่งในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) ปรับชื่อรายวิชาสอดคล2อง

กับคําอธิบายรายวิชา 
4073707 วิศวกรรมพื้นฐานในงานอาชีวอนามัย 3(3-0-6) 4073711 วิศวกรรมพื้นฐานในงานอาชีวอนามัย 3(2-2-5) เนื้อหารายวิชานักศึกษาต2องมี

การปฏิบัติ 
4074816 การเตรียมฝDกประสบการณ=วิชาชีพสาขาวิชา

วิทยาศาสตร=ความปลอดภัย 
2(90) 4074820 การเตรียมฝDกประสบการณ=วิชาชีพอาชีวอนา

มัยและความปลอดภยั 
2(90) ปรับชื่อรายวิชาให2สอดคล2อง

กับชื่อสาขาวิชา 
4074817 การฝDกประสบการณ=วิชาชีพสาขาวิชา

วิทยาศาสตร=ความปลอดภัย 
5(450) 4074821 การฝDกประสบการณ=วิชาชีพอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
5(450) ปรับชื่อรายวิชาให2สอดคล2อง

กับชื่อสาขาวิชา 
4074818 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร=

ความปลอดภัย 
1(45) 4074822 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 
1(45) ปรับชื่อรายวิชาให2สอดคล2อง

กับชื่อสาขาวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เหตุผล 

4074819 สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร=ความ
ปลอดภัย 

6(640) 4074823 สหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

6(640) ปรับชื่อรายวิชาให2
สอดคล2องกับชื่อสาขาวิชา 

4074911 โครงงานวิทยาศาสตร=ความปลอดภัย 2(1-2-3) 4074913 โครงงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3) ปรับชื่อรายวิชาให2
สอดคล2องกับชื่อสาขาวิชา 

4074912 สัมมนาวิทยาศาสตร=ความปลอดภยั 2(1-2-3) 4074914 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3) ปรับชื่อรายวิชาให2
สอดคล2องกับชื่อสาขาวิชา 

 -  4091401 แคลคูลสั และเราขาคณติวิเคราะห= 1 3(3-0-6) เพิ่มเพื่อให2มีพื้นฐานความรู2
ที่จะไปศึกษารายวิชาอื่นๆ 

 -  4141605 ชีวสถิติสาธารณสุข  3(3-0-6) เพิ่มเพื่อให2มีพื้นฐานความรู2
ที่จะไปศึกษารายวิชาอื่นๆ 

กลุ9มวิชาเลือก 

4073514 พฤติกรรมศาสตร=ความปลอดภัย 2(2-0-4) 4073514 พฤติกรรมศาสตร=ความปลอดภัย 2(2-0-4) ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
 -  4074702 ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่องานอาชีวอนา

มัยและความปลอดภยั 
3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาเพื่อให2เป?นไป

ตามมาตรฐานของกรม
สวัสดิการและคุ2มครอง
แรงงานกําหนด 

4074705 มาตรฐานการจัดการด2านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

2(2-0-4)  -  ตัดออกเนื่องจากเนื้อหา
ซ้ําซ2อนกับรายวิชาอื่น 

4074708 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 2(2-0-4)  -  ตัดออกเนื่องจากเนื้อหา
ซ้ําซ2อนกับรายวิชาอื่น 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เหตุผล 

 -  4074711 ความปลอดภัยทางรังส ี 2(2-0-4) เพิ่มรายวิชาเพื่อให2เป?นไป
ตามมาตรฐานของกรม
สวัสดิการและคุ2มครอง
แรงงานกําหนด 

 -  4074712 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล2อมและสุขภาพ 3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาเพื่อให2เป?นไป
ตามมาตรฐานของกรม
สวัสดิการและคุ2มครอง
แรงงานกําหนด 

 -  4074713 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 2(2-0-4) เพิ่มรายวิชาเพื่อให2เป?นไป
ตามมาตรฐานของกรม
สวัสดิการและคุ2มครอง
แรงงานกําหนด 

 -  4074714 ความปลอดภัยชีวภาพ 2(2-0-4) เพิ่มรายวิชาเพื่อให2เป?นไป
ตามมาตรฐานของกรม
สวัสดิการและคุ2มครอง
แรงงานกําหนด 

 -  4074715 เศรษฐศาสตร= อาชีวอนามัย และสิง่แวดล2อม
เบื้องต2น 

2(2-0-4) เพิ่มรายวิชาเพื่อให2เป?นไป
ตามมาตรฐานของกรม
สวัสดิการและคุ2มครอง
แรงงานกําหนด 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เหตุผล 

 -  4074716 การจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร 2(2-0-4) เพิ่มรายวิชาเพื่อให2เป?นไป
ตามมาตรฐานของกรม
สวัสดิการและคุ2มครอง
แรงงานกําหนด 

4123635 คอมพิวเตอร=ช�วยงานความปลอดภัย   -  ตัดออกเนื่องจากเนื้อหา
ซ้ําซ2อนกับรายวิชาอื่น 

 
4. อาจารย&ประจําหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เหตุผล 
นายประเสริฐ เหล�าบุศณ=อนันต= นายมงคล วัชชะ ปรับเปลีย่นอาจารย=ประจํา

หลักสตูร ให2มีคุณวุฒิสมัพันธ=กับ
สาขาวิชา ประกอบกับมีอาจารย=
บางท�านลาออก 

นางสาวศิรินทร=นภา ช2างเฟ��อง นางสาวบุษยา จูงาม 
นางสาวอมตา อุตมะ นางสาวอมตา อุตมะ 
ผศ.รท.หญิงวิภาวี เกียรติศิร ิ นางสาววัชราภรณ= วงศ=สกุลกาญจน= 
นางสาวกมลมาศ วงษ=ใหญ� นายณฐพงศ= เมธินธรังสรรค= 
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ภาคผนวก ญ 
กรอบโครงสร0างหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซ่ึงกรมสวัสดิการและ

คุ0มครองแรงงาน ใช0เปJนเกณฑ&ในการเทียบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย 
ตามกฎกระทรวงกําหนด 
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ภาคผนวก ฎ 
แผนบริหารความเส่ียง  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

หลักสูตรปรับปรุง 2557 
 

ระบุความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ค9าความเสี่ยง ปMจจัยเสี่ยง 

ความเสี่ยงด2านการเรียนการสอน F จํานวนนักศึกษาไม�ได2ตามเปrาหมาย 
F ความพร2อมของอาจารย=ผู2สอน 
O ความพร2อมของเครื่องมือที่ใช2ในการเรียนการสอน 

หมายเหตุ  S มีค�าความเสี่ยงระหว�าง 20 – 25 (สูงมาก), F มีค�าความเสี่ยงระหว�าง 10 - 19 (สูง) ,O มีค�าความเสี่ยงระหว�าง  5 - 9 (ปานกลาง) และ P มีค�าความเสี่ยงระหว�าง  5 - 9 (ต่ํา) 
การประเมินและวิเคราะห&ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปMจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบความรุนแรง 
(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดบัความเสี่ยง) 

(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด2านการเรียนการสอน จํานวนนักศึกษาไม�ได2ตาม
เปrาหมาย 

5 3 15 ความเสี่ยงสูง 

ความพร2อมของอาจารย=ผู2สอน 4 4 16 ความเสี่ยงสูง 
ความพร2อมของเครื่องมือที่ใช2ใน
การเรียนการสอน 

2 4 8 ความเสี่ยงที่ยอมรับได2 

หมายเหตุ  ค�าระดับความเสี่ยง 20 - 25 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม�ได2, ค�าระดบัความเสี่ยง 10 - 19 ความเสี่ยงสูง และค�าระดับความเสี่ยง 20-25 ความเสี่ยงที่ยอมรบัได2 
กําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

ลําดับ ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)  

การควบคุมที่ควรจะมี 
(2) 

การควบคุม       
ที่มีอยู9แล0ว 

การควบคุมที่มีอยู9
แล0วได0ผลหรือไม9 

วิธีการจัดการ    
ความเสี่ยง 

หมาย
เหต ุ
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(1) (3) (4) (5) 
1 ความเสี่ยงด2านการเรียนการสอน 

  จํานวนนักศึกษาไม�ได2ตามเปrาหมาย จัดทําการประชาสัมพันธ=หลักสตูรให2
หลากหลายช�องทาง 

� � 
ควบคุม  

  ความพร2อมของอาจารย=ผู2สอน จัดหาอาจารย=พิเศษที่มีคุณวุฒิ ตามที่
กรมสวัสดิการและคุ2มครองแรงงาน
กําหนด 

� � 

ควบคุม  

  ความพร2อมของเครื่องมือที่ใช2ในการ
เรียนการสอน 

จัดหาเครื่องมือทางสุขศาสตร= 
อุตสาหกรรมที่ได2มาตรฐาน และมี
จํานวนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
ตามที่กรมสวัสดิการและคุ2มครอง
แรงงานกําหนด 

� � 

ยอมรับ  

หมายเหตุ  ช�อง 3 �หมายถึง ม ี    � หมายถึง มีแต�ไม�สมบูรณ=    × หมายถึง ไม�ม ี
  ช�อง 4 �หมายถึง ได2ผลตามที่คาดหมาย  � หมายถึง ได2ผลบ2างแต�ไม�สมบูรณ=    × หมายถึง ไม�ได2ผลตามที่คาดหมาย 
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แผนการดําเนินงานการจัดการควบคุมความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัตงิาน 

โครงการ/กิจกรรม/ด0านของ
เรื่องที่ประเมินและ

วัตถุประสงค&ของการควบคุม  
(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู9แล0ว 

(2) 
 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู9 
(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม) 
(6) 

กําหนด
เสร็จ/

ผู0รับผิดชอบ 
(7) 

ความเสี่ยงด2านการเรียนการสอน 
จํานวนนักศึกษาไม�ได2ตาม
เปrาหมาย 

ประชาสัมพันธ=ตามโรงเรียนมัธยมต�างๆ 
และทางเว็บไซต=ของมหาวิทยาลยั 

ความเสี่ยง
สูง 

ควบคุม เนื่องจากสาขาวิชา
จัดทําหลักสูตร
ปรับปรุงล�าช2ากว�า
กําหนดจึงทาํให2มีผล
ต�อการประชาสัมพันธ=
หลักสูตร 

จัดทําการประชาสัมพันธ=
หลักสูตรให2หลากหลาย
ช�องทางมากขึ้น 

 

มี.ค. 57 

ความพร2อมของอาจารย=ผู2สอน จัดหาอาจารย=พิเศษที่มีคุณวุฒิ ตามที่
กรมสวัสดิการและคุ2มครองแรงงาน
กําหนด 

ความเสี่ยง
สูง 

ควบคุม เนื่องจากบุคคลากร
ด2านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเป?น
สาขาวิชาชีพที่ขาด
แคลนบุคลากร 

ประกาศรับสมัคร
อาจารย=ที่มีคุณวุฒดิ2าน
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

มี.ค. 57 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน 
โครงการ/กิจกรรม/ด0านของ

เรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค&ของการควบคุม  

(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู9แล0ว 

(2) 
 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู9 
(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม) 
(6) 

กําหนด
เสร็จ/

ผู0รับผิดชอบ 
(7) 

ความพร2อมของเครื่องมือ
เครื่องใช2ในการเรียนการสอน 

จัดหาเครื่องมือทางสุขศาสตร= 
อุตสาหกรรมที่ได2มาตรฐาน และมี
จํานวนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
ตามที่กรมสวัสดิการและคุ2มครอง
แรงงานกําหนด 

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได2 

ยอมรับ เครื่องมือทางสุข
ศาสตร=อุตสาหกรรมไม�
เพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา 

แบ�งกลุ�มนักศึกษาในการ
เรียนการสอน เพื่อให2
เป?นไปตามข2อกําหนด
ของกรมสวัสดิการและ
คุ2มครองแรงงาน ให2
เครื่องมือทางสุขศาสตร=
อุตสาหกรรม 1ชุด ต�อ
จํานวนนักศึกษา 20 คน 

มี.ค. 57 

 
อาจารย&อมตา อุตมะ ประธานกรรมการประจําหลักสูตร 

วันที่ 9 เดือนมกราคม 2557 
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