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คณะ/วิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี 

 
หมวดท่ี 1 ข0อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร= 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health Program in Public Health 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร=) 
 ชื่อย�อ : ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร=) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  : Bachelor of Public Health (Public Health) 
 ชื่อย�อ  : B.P.H. (Public Health) 

 
3. วิชาเอก  ไม�มี 
 
4. จํานวนหน;วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 140 หน�วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
เป?นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปk 

5.2 ภาษาท่ีใช0  
ภาษาไทย 

5.3 การรับเข0าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต�างชาติท่ีสามารถใช2ภาษาไทยเป?นอย�างดี 

5.4 ความร;วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป?นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี   

5.5 การให0ปริญญาแก;ผู0สําเร็จการศึกษา 
ให2ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

เริ่มใช2หลักสูตรนี้ตั้งแต�ภาคการศึกษาท่ี 1 ปkการศึกษาท่ี 2558 
� สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต�อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 22  
เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 
�  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 5 เดือน กุมภาพันธ= พ.ศ. 2558 
 
7. ความพร0อมในการเผยแพร;หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปkการศึกษา 2560 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได0หลังสําเร็จการศึกษา (สัมพันธ�กับสาขาวิชา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 นักวิชาการสาธารณสุข หรือนักวิชาการส�งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล 
8.2 นักวิชาการสาธารณสุข หรือนักวิชาการส�งเสริมสุขภาพในหน�วยงานต�างๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข 
8.3 ครู อาจารย=ด2านสาธารณสุขศาสตร= หรือด2านการส�งเสริมสุขภาพ 
8.4 นักวิชาการด2านสุขภาพในหน�วยงานขององค=กรปกครองส�วนท2องถ่ิน 
8.5 เจ2าหน2าท่ีสาธารณสุขในองค=กรเอกชน 
8.6 ประกอบอาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข2องในด2านสาธารณสุขศาสตร= 
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9. ช่ือ ตําแหน;งวิชาการ คุณวุฒิของอาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน;ง 
วิขาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปHที่จบ 

1 นางสาวจุฑาสิริ โรหิตรัตนะ อาจารย= Ph.D. (Public Health) 
 
 
 
M.Sc. (Agricultural Science) 
 
 
M.Sc. (Environmental 
Management) 
 
วท.บ. (วิทยาศาสตร=ทั่วไป) 

College of Public 
Health Sciences, 
Chulalongkorn 
University 
Faculty of Agricultural 
Science, University of 
Hohenheim, Germany 
Graduate School, 
Chulalongkon 
University  
จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 

2557 
 
 
 

2552 
 
 

2548 
 
 

2545 

2 นายเอกราช  สมบัติสวัสด์ิ อาจารย= ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร=) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร=) 

จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2557 
2556 

3 นางอารีย=  สงวนช่ือ ผู2ช�วย
ศาสตราจารย= 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร=)  
สาขาสุขศึกษา 
ค.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
วิทยาลัยครูนครปฐม 

2531 
 

2527 
4 นางสาวจุฑามาศ เบ2าคํากอง อาจารย= ส.ม. (วิทยาการระบาด) 

วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธานี 

2555 
2552 

5 นางสาววชิราภรณ= วิไลวรรณ อาจารย= ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร=) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร=ส่ิงแวดล2อม) 

จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 

2556 
2555 

6 รท.หญิงวิภาว ีเกียรติศิริ ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย= 

ค.ม. (สุขศึกษา) 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2526 
2517 

 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
ในสถานท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 

 
11.  สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปJนต0องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให2วิถีชีวิตของประชาชนถูกผลักดันให2มีการ

แข�งขันสูง ลักษณะการทํางานต2องเร�งรีบ เพ่ือให2รองรับกับค�าครองชีพท่ีสูงข้ึน คนในวัยแรงงานต2อง
ทํางานหนักมากข้ึน ส�งผลให2เกิดปdญหาสุขภาพท่ีเก่ียวข2องกับวิถีชีวิตโดยเฉพาะการเจ็บปxวยด2วยโรคไม�
ติดต�อ ได2แก� โรคหัวใจและหลอดเลือด อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเครียด 
นอกจากนี้ยังส�งผลกระทบต�อโครงสร2างครอบครัว จากการท่ีพ�อแม�ต2องทํามาหาเลี้ยงชีพ ใช2เวลากับ
การทํางานนอกบ2าน หรือจังหวัดห�างไกล ทําให2ครอบครัวมีขนาดเล็กลงและขาดความแข็งแกร�ง        
เด็กวัยรุ�นได2รับการดูแลเอาใจใส�จากพ�อแม�น2อยลง จึงมีปdญหามากข้ึน ได2แก�การใช2ยาเสพติด การมี
เพศสัมพันธ=ท่ีไม�ปลอดภัย การต้ังครรภ=ก�อนวัยอันควร ตลอดจนปdญหาสังคมท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซ่ึงจะส�งผลต�อภาวะสุขภาพในท่ีสุด ดังนั้น        
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การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต2องนําปdญหาสุขภาพของประชาชนมาพิจารณาอย�างรอบด2าน 
และให2ความสําคัญท่ีสุขภาวะของประชาชน 

11.2 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด2านสังคม ความสนใจในการศึกษา
ทางด2านสาธารณสุขศาสตร=เพ่ิมมากข้ึน ทําให2เกิดความต2องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากขาดแคลน
บุคลากรท่ีมีความรู2ความชํานาญทางด2านสาธารณสุขศาสตร= นอกจากนี้ในปdจจุบันการเผยแพร�และ
การยอมรับวัฒนธรรมต�างๆในโลก เช�น วัฒนธรรมตะวันตก ทําให2มีผลต�อปdญหาสุขภาพได2ดังนั้นการ
จัดการรายวิชาต�างๆ ในหลักสูตรจึงต2องมีการนําความรู2ไปประยุกต=ใช2กับการประกอบอาชีพและ
ตลาดแรงงานได2อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
12.  ผลกระทบจาก ข0อ 11 ต;อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข0องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรจะเน2นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการดูแล

สุขภาพของตนเอง เพ่ิมบทบาทของผู2สําเร็จการศึกษาในการส�งเสริมสุขภาพและปyองกันโรคและ
พฤติกรรมเสี่ยงด2านสุขภาพตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก�บุคคลในทุกช�วงวัย 
ความสามารถในการใช2เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู2ด2วยตนเองอย�างต�อเนื่อง         

12.2 ความเก่ียวข0องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  ผลกระทบจากสถานการณ=หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีต�อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยท่ีมุ�งสู�การเป?นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพ่ือพัฒนาท2องถ่ินในอุษาคเนย= ทําให2สาขาวิชา
ต2องมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให2สอดคล2องกับความต2องการของตลาดแรงงานท่ีมุ�งเน2นการพัฒนา
ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

สถาบันต2องผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ อัตลักษณ= และมาตรฐานเป?นท่ีต2องการของสังคม
ในประเทศและความต2องการระดับนานาชาติ สถาบันและองค=กรเครือข�ายรับผิดชอบในการระดม
สรรพกําลังเชิงวิชาการเพ่ือสนับสนุนให2ผู2เรียนมีความพร2อมในการเรียนทุกด2าน สถาบันและองค=กร
เครือข�ายต2องเป?นหน�วยงานหลักท่ีเป?นผู2นําเชิงวิชาการ และการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมโดยให2ผู2เรียน
มีส�วนร�วมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน สถาบันและองค=กรเครือข�ายต2องพัฒนาให2มีการแลกเปลี่ยน
เชิงวิชาการในระหว�างคณาจารย=และผู2เรียน ท้ังภายในสถาบัน และสถาบันภายนอกท้ังในประเทศ
ต�างประเทศและนานาชาติเพ่ือปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให2เป?นสากลและแลกเปลี่ยนแรงงานกัน
ได2อย�างมีประสิทธิภาพ 

และผลกระทบจากสถานการณ=หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีต�อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยท่ีมุ�งสู� �ความเป?นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู2คู�คุณธรรม ทําให2หลักสูตรต2องมี
การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให2สอดคล2องกับความต2องการของตลาดแรงงานท่ีมุ�งเน2นบัณฑิตท่ีมีความรู2 
คุณธรรมและจริยธรรม 
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13. ความสัมพันธ�กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปKดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
13.1 กลุ;มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปKดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

� หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
� หมวดวิชาเฉพาะ  
� หมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปKดสอนให0ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน 
              รายวิชาท่ีเปAดสอนในหลักสูตรนี้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
วไลยอลงกรณ=  ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี  เปAดโอกาสให2นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถ
เลือกเรียนเป?นวิชาเลือกหรือวิชาเลือกเสรีได2 
  13.3 การบริหารจัดการ 
    อาจารย=ผู2รับผิดชอบหลักสูตรต2องประสานงานกับอาจารย=ผู2แทนจากสาขาวิชาอ่ืน          
ท่ีเก่ียวข2อง ด2านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล2องกับมาตรฐาน             
ผลการเรียนรู2ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร= 
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หมวดท่ี 2 ข0อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญา 
          สุขภาพเป?นสิ่งจําเป?นพ้ืนฐานของการดํารงชีพและเป?นพ้ืนฐานของการพัฒนาด2านอ่ืนๆ ของ
มนุษย= ท้ังด2านการศึกษาและการประกอบอาชีพ  การมีสุขภาพดีด2วยเกิดจากกระบวนการเรียนรู2ใน
เนื้อหาต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการปyองกันโรค หลักการส�งเสริมสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกต2องจะนําผลไปสู�การมีสุขภาพท่ีดีของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
    1.2  ความสําคัญ 
          ด2วยในปdจจุบันการกระจายอํานาจการบริหารจากศูนย=กลางเข2าไปสู�องค=กรปกครอง          
ส�วนท2องถ่ินให2มีความเข2มแข็งเพ่ิมข้ึน ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลท่ียกระดับสถานีอนามัยข้ึนเป?น
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล ดังนั้นเพ่ือให2สอดคล2องกับความต2องการกับตลาดแรงงานและสังคม
ของท2องถ่ิน จึงจําเป?นต2องมีบุคลากรท่ีสําเร็จการศึกษาทางด2านสาธารณสุขศาสตร=เข2าปฏิบัติงาน       
ในหน�วยงานด2านสุขภาพ ท้ังภาครัฐและเอกชน    

1.3 วัตถุประสงค� 
         หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มุ�งหวังให2บัณฑิตมีคุณลักษณะดังนี้ 
         1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห�งวิชาชีพสาธารณสุข  

    1.3.2 มีความรู2ความสามารถในการประยุกต=ใช2ทฤษฎี เพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติงานด2าน               
การส�งเสริมสุขภาพ การปyองกันโรค การรักษาโรคเบ้ืองต2น การฟ{|นฟูสุขภาพและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพได2 
         1.3.3 มีความรู2ความสามารถในการค2นคว2า วิจัย และสามารถนําความรู2 ท่ี ได2จากการ
ค2นคว2าวิจัยไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ท2องถ่ินและสังคมได2 
         1.3.4 มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดีท้ังทางร�างกายและจิตใจ รวมท้ังเห็นแก�ประโยชน=ของส�วนรวม  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ� หลักฐาน/ตัวบ;งช้ี 
1. พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุข 

ศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขาวิช า
ส า ธ า รณ สุ ข ศ า ส ต ร= ให2 มี 
มาตรฐานไม�ต่ํากว�าที่ สกอ. 
กําหนด และมาตรฐานคุณวฒุิ
ร ะ ดั บ ป ริญ ญ า ต รี ส า ข า
สาธารณสุขศาสตร=และสาขา
ที่เก่ียวข2อง 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก 
   หลักสูตรในระดับสากล  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย�าง 
   สมํ่าเสมอ 

1. เอกสารหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน 
   หลักสูตร 
3. เอกสารมาตรฐานคุณวุฒิ 

2. พัฒนาหลักสูตรให2สอดคล2อง
กับงานด2 านสาธารณ สุขใน
ปdจจุบัน  และ พรบ.วิชาชีพ
สาธารณสุข 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ 
   ต2องการของงานด2านสาธารณสุข 
2. ติดตามปdญหาทางด2านสาธารณสุข 

1. รายงานผลการประเมิน 
   ความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิต 
2. ความพึงพอใจของผู2ใช2 
    บัณฑิตโดยเฉลี่ยในระดบัด ี
3. การเห็นชอบของสภาวชิาชีพฯ 

3. พัฒนาบุคลากรด2านการเรียน 
    การสอนและบริการวิชาการ 
    และการวิจัยให2มี 
    ประสบการณ=ในการนํา 
    ความรู2ทางด2านสาธารณสุข 
    ไปปฏิบัติงานจริง 

1. สนับสนุนบุคลากรด2านการเรียน 
   การสอนให2ทํางานบริการวิชาการ   
   แก�องค=กรภายนอก สังคม/ชุมชน 
2. สนับสนุนให2มีการค2นคว2าวิจัย เข2า 
   ร�วมเสนอผลงานในการประชุมทาง 
   วิชาการทั้งในระดับชาติและ 
   นานาชาติ 

1. ร2อยละของงานบริการ 
    วิชาการต�ออาจารย=ประจาํ 
    หลักสูตร 
2. ร2อยละของการเข2าร�วม 
    ประชุมสัมมนาและการ 
    เสนอผลงานของอาจารย= 
    ประจําหลักสูตร 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร0างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

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

ไม�น2อยกว�า 15 สัปดาห=หรือเทียบเท�า กรณีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร2อนให2เป?นไปตามข2อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษา     
ในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร0อน 
ไม�มี 

1.3  การเทียบเคียงหน;วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม�มี 
 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการเริ่มเปAดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปkการศึกษาท่ี 2558 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู0เข0าศึกษา  
2.2.1 สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการเรียน

วิทยาศาสตร=-คณิตศาสตร=  
2.2.2 เป?นไปตามข2อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัด

ปทุมธานีว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
2.3  ปMญหาของนักศึกษาแรกเข0า  

นักศึกษาท่ีสมัครเข2าเรียนในหลักสูตรมีปdญหาความรู2พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร=คณิตศาสตร=            
และความรู2ด2านภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีความสําคัญอย�างยิ่งในการศึกษา เพราะเอกสาร ตํารา และสื่อ              
การเรียนการสอนบางส�วนเป?นภาษาอังกฤษ 

2.4  กลยุทธ�ในการดําเนินการเพ่ือแก0ไขปMญหา/ข0อจํากัดของนักศึกษาในข0อ 2.3 
คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอยู�ในเกณฑ=ดีในกลุ�มวิทยาศาสตร=และคณิตศาสตร= และจัด

ให2มีการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู0สําเร็จการศึกษา  

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต;ละปHการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ชั้นปkท่ี 1 150 150 150 150 150 
ชั้นปkท่ี 2 - 150 150 150 150 
ชั้นปkท่ี 3 - - 150 150 150 
ชั้นปkท่ี 4 - - - 150 150 

รวม 150 300 450 600 600 
คาดว;าจะสําเร็จการศึกษา - - - 150 150 
 
2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน;วย บาท) 
รายละเอียดรายรับ 

 
ปHงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. ค;าลงทะเบียน 3,940,000 7,880,000 11,820,000 15,760,000 38,800,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 60,000 120,000 180,000 240,000 240,000 

   2.1 งบบุคลากร 2,760,000 2,898,000 3,042,900 3,195,000 3,354,729 

   2.2 งบดําเนินการ 110,000 220,000 330,000 440,000 440,000 

   2.3 งบลงทุน           

        2.3.1 ค�าท่ีดินและ  920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 

                สิ่งก�อสร2าง           

        2.3.2 ค�าครุภัณฑ= 250,000 350,000 450,000 550,000 550,000 

รวมรายรับ 8,040,000 12,388,000 16,742,900 21,105,000 44,304,729 
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2.6.2 งบประมาณรายจ;าย (หน;วย บาท)  

หมวดเงิน 
ปHงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 

1. งบบุคลากร 2,760,000 2,898,000 3,042,900 3,195,000 3,354,729 

2. งบดําเนินการ           

    2.1 ค�าตอบแทน 25,600 36,000 69,600 81,600 81,600 

    2.2 ค�าใช2สอย 55,000 110,000 165,000 220,000 220,000 

    2.3 ค�าวัสดุ 110,000 220,000 330,000 440,000 440,000 

    2.4 ค�าสาธารณูปโภค 144,000 72,000 72,000 72,000 72,000 

3. งบลงทนุ           

    3.1 ค�าที่ดินและ
สิ่งก�อสร2าง 

920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 

    3.2 ค�าครุภัณฑ= 250,000 350,000 450,000 550,000 550,000 

4. เงินอุดหนุน           

   4.1 การทําวิจัย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

   4.2 การบริการวิชาการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวมรายจ;าย 4,514,600 4,856,000 5,299,500 5,728,600 5,888,329 
 

ประมาณการค;าใช0จ;ายต;อหัวในการผลิตบัณฑิต   12,518.00 บาท/คน/ปH 
 

2.7 ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป?นแบบชั้นเรียนและเป?นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=      

ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี            
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  

2.8. การเทียบโอนหน;วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข0ามสถาบันอุดมศึกษา 
การเทียบโอนเป?นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ=

จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย�ผู0สอน 
 3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน;วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า        140   หน;วยกิต 
3.1.2 โครงสร0างหลักสูตร แบ�งเป?นหมวดวิชาดังนี้         

รหัส ช่ือวิชา  น(ท-ป-ศ) 
4011504  ฟAสิกส=ในชีวิตประจําวัน 

 Physics for Everyday Life 
2(1-2-3) 

4021103 เคมีอินทรีย= 
Organic Chemistry 

3(2-2-5) 

4021108 เคมีท่ัวไป  
General Chemistry 

3(3-0-6) 

4021109 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป            
General Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

4022506 ชีวเคมี 
Biochemistry 

2(2-0-4) 

4031101 ชีววิทยา 1      
Biology 1 

3(3-0-6) 

4031102 ชีววิทยา 2      
Biology 2 

3(3-0-6) 

4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1     
Biology Laboratory 1        
 

1(0-3-2) 

 1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม�น2อยกว�า 30 หน;วยกิต 
 2)  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม�น2อยกว�า 104 หน;วยกิต 

                2.1)  กลุ�มวิชาเนื้อหา จํานวนไม�น2อยกว�า 97 หน�วยกิต 
 2.1.1) กลุ�มวิชาบังคับ   
 2.1.2) กลุ�มวิชาเลือก     

61 
36 

หน�วยกิต 
หน�วยกิต 

                2.2)  กลุ�มวิชาปฏิบัติการและฝDกประสบการณ=วิชาชีพ  
 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี    จํานวนไม�น2อยกว�า 

7 
6 

หน�วยกิต 
หน;วยกิต 

 3.1.3 รายวิชาในหมวดต;างๆ   
 1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน;วยกิต 

   ใช2หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)  
 2)  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม�น2อยกว�า 104 หน;วยกิต 

2.1)  กลุ;มวิชาเนื้อหา จํานวนไม�น2อยกว�า 
 2.1.1) กลุ;มวิชาบังคับ 

97 
61 

หน;วยกิต 
หน;วยกิต 
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รหัส ช่ือวิชา  น(ท-ป-ศ) 
4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2   

Biology Laboratory 2        
1(0-3-2) 

4032608 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 
Public Health Microbiology and Parasitology 

3(2-2-5) 

4111101 หลักสถิติ 
Principles of Statistics 

3(3-0-6) 

4141101 หลักสาธารณสุข 
Principles of Public Health 

3(3-0-6) 

4141201 พ้ืนฐานอนามัยสิ่งแวดล2อม 
Basic of Environmental Health 

3(3-0-6) 

4141202 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Basic of Occupational Health and safety 

3(3-0-6) 

4141601 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร= 
Health Education and Behavioral Science  

3(3-0-6) 

4141605 ชีวสถิติทางสาธารณสุข 
Biostatistics in Public Health 

3(3-0-6) 

4142103 กายวิภาคศาสตร=และสรีรวิทยา 
Anatomy and Physiology 

3(2-2-5) 

4142107 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย   
Principle of First Aid and Public hazard relief 

3(2-2-5) 

4142609 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข  
Laws and Public Health Professional Ethics 

3(3-0-6) 

4143303 หลักการควบคุมโรค 
Principle of Disease Control 

3(3-0-6) 

4143305 วิทยาการระบาด 
Epidemiology 

3(3-0-6) 

4143306 การตรวจ ประเมิน และบําบัดโรคเบ้ืองต2น  
Basic of Diseases Examination Assessment and 
Therapy  

3(2-2-5) 

4143604 การบริหารงานสาธารณสุข 
Public Health Administration 

3(3-0-6) 
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2.1.2) กลุ;มวิชาเลือก ให2เลือกเรียนรายวิชาในแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่งเพียง
แขนงวิชาเดียว จํานวนหน�วยกิตไม�น2อยกว�า 36 หน�วยกิต จากแขนงวิชาต�อไปนี้  

ก. แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ข. แขนงวิชาสุขศึกษาและการส�งเสริมสุขภาพ 

ก. แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 เลือกเรียน วิชาต�อไปนี้จํานวนไม�น2อยกว�า  36 หน;วยกิต 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
4142301 การวางแผนและประเมินโครงการสุขภาพในชุมชน 

Basic of Community Health 
3(2-2-5) 

4142302 อนามัยครอบครัว  
Family Health 

3(3-0-6) 

4142501 โภชนศาสตร=สาธารณสุข 
Public Health Nutrition 

3(2-2-5) 

4142603 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางสาธารณสุข 
English for Health Personnel  

3(2-2-5) 

4143110 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ=ทางสาธารณสุข 
Communication and Public Relations in Public Health   

3(3-0-6) 

4143112 โรคติดต�อและโรคไม�ติดต�อ 
Communicable and Non-communicable Diseases 

3(3-0-6) 

4143113 การดูแลสุขภาพท่ีบ2าน 
Home Health Care 

2(2-0-4) 

4143114 ระบบสารสนเทศและการจัดการทางสาธารณสุข 
Information System and Management in Public Health 

2(1-2-3) 

4143115 หลักประกันและระบบสุขภาพนานาชาติ 
International Health Insurances and Health Systems 

3(3-0-6) 

4143302 อนามัยชุมชน 
Community Health 

3(3-0-6) 

4143307 การตรวจ ประเมิน และบําบัดโรคทางสาธารณสุข 
Diseases Examination Assessment and Therapy in Public 
Health   

3(2-2-5) 

4143308 การดูแลสุขภาพจิตชุมชน 
Mental Health Community Care 

2(2-0-4) 

4143309 จิตวิทยาทางสาธารณสุข 
Psychology in Public Health  

2(2-0-4) 

4143310 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 
Community Health Management 

2(1-2-3) 
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
4143312 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข 

Pharmacology in Public Health 
  3(2-2-5) 

4144301 การพัฒนาอนามัยชุมชน  
Community Health Development 

2(1-2-3) 

4144607 การให2คําปรึกษาทางสุขภาพ 
Health Counseling 

 3(3-0-6) 

4144903 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน 
Research in Community Health 
 

3(2-2-5) 

ข. แขนงวิชาสุขศึกษาและการส;งเสริมสุขภาพ 
     เลือกเรียน วิชาต�อไปนี้จํานวนไม�น2อยกว�า  36 หน;วยกิต 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
4142105 การส�งเสริมสุขภาพ  

Health Promotion 
3(3-0-6) 

4142108 การเรียนรู2และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 
Education and Communication for Health Development 

3(3-0-6) 

4142502 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา  
Principles  and  Methods  of  Health  Education 

2(1-2-3) 

4142503 การจัดโปรแกรมส�งเสริมสุขภาพ  
Innovative Programs for Health Promotion 

2(1-2-3) 

4142606 พฤติกรรมศาสตร=ทางสาธารณสุข  
Behavioral Science in Public Health 

3(3-0-6) 

4142610 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ  
Innovation for Health Development 

3(2-2-5) 
 

4142611 เทคโนโลยีทางสุขศึกษาและส�งเสริมสุขภาพ 
Technology in Health Education and Health Promotion 

3(2-2-5) 

4143501 การจัดการระบบสุขภาพ  
Health System Management 

3(3-0-6) 

4143613 วิธีการและกลยุทธ=ทางสุขศึกษาและการส�งเสริมสุขภาพ  
Methods and Strategies in Health Education and 
Promotion 

3(3-0-6) 

4143614 การวิเคราะห=พฤติกรรมสุขภาพ 
Health Behavioral Analysis 

3(2-2-5) 

4143615 เทคนิคและทักษะทางสุขศึกษา 
Technique and Skill in Health Education  

3(2-2-5) 
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
4143616 หลักและเทคนิคการฝDกอบรมและการประชุม 

Training and Conference Techniques  
3(3-0-6) 

4144108 สุขศึกษาและการส�งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล 
Health Education and Health Promotion in Hospital 

3(2-2-5) 

4144109 โรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ  
Health Promoting School  

3(2-2-5) 

4144110 สุขศึกษาและการส�งเสริมสุขภาพในชุมชน  
Health Education and Health Promotion in Community  

3(2-2-5) 

4144501 การวางแผนและประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส�งเสริม
สุขภาพ 
Program Planning and Evaluation in Health Education and 
Health Promotion 

2(2-0-4) 

4144904 การวิจัยทางสุขศึกษาและการส�งเสริมสุขภาพ 
Health Education and Health Promotion Research 

3(2-2-5) 

 
2.2) กลุ;มวิชาปฏิบัติและฝQกประสบการณ�วิชาชีพ      7 หน;วยกิต 

ให2เลือกเรียนกลุ�มวิชาใดวิชาหนึ่งจํานวนไม�น2อยกว�า       7  หน�วยกิต 
2.2.1) กลุ;มวิชาสหกิจศึกษา 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
4143801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร= 

Preparation for Cooperative Education in Public  Health 
1(45) 

 
4144801 สหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร= 

Cooperative Education in Public Health 
6(640) 

 
 

2.2.2)  กลุ;มวิชาฝQกประสบการณ�วิชาชีพ 
รหัส   ช่ือวิชา  น(ท-ป-ศ) 
4143802 การเตรียมฝDกประสบการณ=วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร=  

Preparation for Professional Experience in Public Health 
2(90) 

4144802 การฝDกประสบการณ=วิชาชีพสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร=  
Field  Experience in Public Health 

5(540) 
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม;น0อยกว;า 
     ให2เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= โดยไม�ซํ้ากับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล2ว และต2องไม�เป?นรายวิชาท่ีกําหนดให2เรียนโดยไม�นับหน�วยกิตรวมในเกณฑ=
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด2วยตัวเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวแรก เป?นหมวดวิชาและหมู�วิชา 
เลขตัวท่ี 4  บ�งบอกถึงระดับความยากง�าย หรือชั้นปk 
เลขตัวท่ี 5  บ�งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวท่ี 6, 7  บ�งบอกถึงลําดับก�อนหลังของวิชา 

   ความหมายของหมวดวิชาและหมู�วิชาในหลักสูตร 
    401 หมู�วิชาฟAสิกส= 

402 หมู�วิชาเคมี 
403 หมู�วิชาชีววิทยา 
411 หมู�วิชาสถิติ 
414 หมู�วิชาสาธารณสุข 

    GE  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

3.4.1  การจัดแผนการศึกษา 
   ก. แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 

ช้ันปHท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน;วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6(3-6-9) 

เฉพาะ 4021108 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 
(กลุ�มวิชาบังคับ) 4021109 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 
 4031101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 
 4111101 หลักสถิติ 3(3-0-6) 
 4141101 หลักสาธารณสุข 3(3-0-6) 

รวมหน;วยกิต 20 
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ช้ันปHท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน;วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป GE102 อัตลักษณ=บัณฑิตวไลยอลงกรณ= 6(3-6-9) 
เฉพาะ 4011504 ฟAสิกส=ในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3) 
(กลุ�มวิชาบังคับ) 4021103 เคมีอินทรีย= 3(2-2-5) 

4022506 ชีวเคมี 2(2-0-4) 
4031102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 

 4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 
 4141201 พ้ืนฐานอนามัยสิ่งแวดล2อม 3(3-0-6) 
  รวมหน;วยกิต 20 

 

ช้ันปHท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน;วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร= 6(3-6-9) 
เฉพาะ 
(กลุ�มวิชาบังคับ) 

4032608 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 3(2-2-5) 
4141202 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
3(3-0-6) 

4141605 ชีวสถิติทางสาธารณสุข  3(3-0-6) 
4142103 กายวิภาคศาสตร=และสรีรวิทยา 3(2-2-5) 
4142609 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

สาธารณสุข 
3(3-0-6) 

 
รวมหน;วยกิต 21 
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ช้ันปHท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน;วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป GE104 ความเป?นสากลเพ่ือการดําเนินชีวิตใน
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

6(3-6-9) 

เฉพาะ 
(กลุ�มวิชาบังคับ) 

4141601 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร=  3(3-0-6) 
4142107 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทา

สาธารณภัย 
3(2-2-5) 

4143604 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 
เฉพาะ 
(กลุ�มวิชาเลือกเฉพาะ
แขนงวิชาสาธารณสุข
ชุมชน) 

4142301 การวางแผนและประเมินโครงการ
สุขภาพในชุมชน 

3(2-2-5) 

เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 1 3 
รวมหน;วยกิต 21 

 
ช้ันปHท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน;วยกิต 
ศึกษาท่ัวไป GE105 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เฉพาะ 
(กลุ�มวิชาบังคับ) 

4143303 หลักการควบคุมโรค 3(3-0-6) 
 

เฉพาะ 
(กลุ�มวิชาเลือกเฉพาะ
แขนงวิชาสาธารณสุข
ชุมชน) 

4143114 
 

4143302 
4143306 

 
4143312 
4143308 

ระบบสารสนเทศและการจัดการทาง
สาธารณสุข 
อนามัยชุมชน 
การตรวจ ประเมิน และบําบัดโรค
เบ้ืองต2น  
เภสัชวิทยาทางการสาธารณสุข 
การดูแลสุขภาพจิตชุมชน 

2(1-2-3) 
 

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

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

รวมหน;วยกิต 22 
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ช้ันปHท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน;วยกิต 

เฉพาะ 
(กลุ�มวิชาบังคับ) 

4142302 อนามัยครอบครัว 3(3-0-6) 
4143110 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ=

ทางสาธารณสุข                                            
3(3-0-6) 

4143305 วิทยาการระบาด 3(3-0-6) 
4143310 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 2(1-2-3) 
4144301 การพัฒนาอนามัยชุมชน 2(1-2-3) 
4144607 การให2คําปรึกษาทางสุขภาพ 3(3-0-6) 
4144903 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน 3(2-2-5) 

เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 2 3 
รวมหน;วยกิต 22 

  
ช้ันปHท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน;วยกิต 
เฉพาะ 
(กลุ�มวิชาบังคับ) 

4143113 การดูแลสุขภาพท่ีบ2าน 2(2-0-4) 

 4143307 การตรวจ ประเมิน และบําบัดโรค
ทางสาธารณสุข 

3(2-2-5) 

 4143309 จิตวิทยาทางสาธารณสุข 2(2-0-4) 
เฉพาะ 
(กลุ�มวิชาปฏิบัติการฯ) 

4143801 การเตรียมสหกิจสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร= 

1(45) 
 

 หรือ   
4143802 การเตรียมฝDกประสบการณ=วิชาชีพ

สาธารณสุขศาสตร=  
2(90) 

รวมหน;วยกิต 8 หรือ 9 
 

ช้ันปHท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน;วยกิต 

เฉพาะ 
(กลุ�มวิชาปฏิบัติการ) 

4144801   สหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร= 

6(640) 

หรือ   
4144802 การฝDกประสบการณ=วิชาชีพ

สาธารณสุขศาสตร= 
5(540) 

รวมหน;วยกิต 6 หรือ 5 
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ข. แขนงวิชาสุขศึกษาและการส;งเสริมสุขภาพ 
 

ช้ันปHท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน;วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6(3-6-9) 

เฉพาะ 4021108 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 
(กลุ�มวิชาบังคับ) 4021109 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 
 4031101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 
 4111101 หลักสถิติ 3(3-0-6) 
 4141101 หลักสาธารณสุข 3(3-0-6) 

รวมหน;วยกิต 20 
 

ช้ันปHท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน;วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป GE102 อัตลักษณ=บัณฑิตวไลยอลงกรณ= 6(3-6-9) 
เฉพาะ 4011504 ฟAสิกส=ในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
(กลุ�มวิชาบังคับ) 4021103 เคมีอินทรีย= 3(2-2-5) 

4022506 ชีวเคมี 2(2-0-4) 
4031102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 

 4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 
 4141201 พ้ืนฐานอนามัยสิ่งแวดล2อม 3(3-0-6) 
  รวมหน;วยกิต 20 
    

ช้ันปHท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน;วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร= 6(3-6-9) 
เฉพาะ 
(กลุ�มวิชาบังคับ) 

4032608 
4141202 
4141605 
4142103 
4142609 

 

จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 
พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ชีวสถิติทางสาธารณสุข 
กายวิภาคศาสตร=และสรีรวิทยา 
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สาธารณสุข 

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

 
รวมหน;วยกิต 21 
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ช้ันปHท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน;วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป GE104 ความเป?นสากลเพ่ือการดําเนินชีวิตใน
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

6(3-6-9) 

เฉพาะ 
(กลุ�มวิชาบังคับ) 

4141601 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร=  3(3-0-6) 
4142107 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทา

สาธารณภัย 
3(2-2-5) 

4142105 การส�งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 4143604 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 
เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 1 3 

รวมหน;วยกิต 21 
 

ช้ันปHท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน;วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป GE105 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เฉพาะ 
(กลุ�มวิชาบังคับ) 

4142108 การเรียนรู2และการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
สุขภาพ 

3(3-0-6) 

4142502 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา 2(1-2-3) 
4142503 การจัดโปรแกรมส�งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3) 
4143303 หลักการควบคุมโรค 3(3-0-6) 
4143306 การตรวจ ประเมิน และบําบัดโรค

เบ้ืองต2น  
3(2-2-5) 

รวมหน;วยกิต 19 
 

ช้ันปHท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน;วยกิต 

เฉพาะ 
(กลุ�มวิชาบังคับ) 

4142606 พฤติกรรมศาสตร=ทางสาธารณสุข 3(3-0-6) 
4143305 วิทยาการระบาด 3(3-0-6) 
4143501 การจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6) 
4143613 วิธีการและกลยุทธ=ทางสุขศึกษาและ

การส�งเสริมสุขภาพ 
3(3-0-6) 

 
4142610 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ 3(2-2-5) 

เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 2 3 
รวมหน;วยกิต 18 
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ช้ันปHท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน;วยกิต 

เฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

4143615 
4144108 

 
4144110 

 
4144501 

 
4144904 

เทคนิคและทักษะทางสุขศึกษา 
สุขศึกษาและการส�งเสริมสุขภาพใน
โรงพยาบาล 
สุขศึกษาและการส�งเสริมสุขภาพใน
ชุมชน 
การวางแผนและประเมินผลโครงการ
สุขศึกษาและการส�งเสริมสุขภาพ                                            
การวิจัยทางสุขศึกษาและการส�งเสริม
สุขภาพ 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
2(2-0-4) 

 
3(2-2-5) 

เฉพาะ 
(กลุ�มวิชาปฏิบัติการฯ) 
 

4143801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร= 

1(45) 
 

หรือ   
4143802 การเตรียมฝDกประสบการณ=วิชาชีพ

สาธารณสุขศาสตร= 
2(90) 

รวมหน;วยกิต 15 หรือ 16 
 

ช้ันปHท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน;วยกิต 

เฉพาะ  
(กลุ�มวิชาปฏิบัติการ) 

4144801   สหกิจศึกษาสาขาวิชา 
สาธารณสุขศาสตร= 

6(640) 

หรือ   
4144802 การฝDกประสบการณ=วิชาชีพ 

สาธารณสุขศาสตร= 
5(540) 

รวมหน;วยกิต 6 หรือ 5 
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3.1.5   คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
4011504 ฟKสิกส�ในชีวิตประจําวัน  

Physics for Everyday Life 
2(1-2-3) 

 
กฎ เกณฑ=  ทฤษฎี ในทางกลศาสตร=  เสียง แสง ความร2อน แม� เหล็กไฟฟy า                 

การประยุกต=กฎเกณฑ=และทฤษฎีดังกล�าวสําหรับเครื่องใช2ในบ2าน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
การใช2 

 
4021103        
   

เคมีอินทรีย�  
Organic Chemistry 

3(2-2-5) 

ค ว า ม รู2 เ บ้ื อ ง ต2 น เ ก่ี ย ว กั บ เค มี อิ น ท รี ย=  ไ ฮ บ ริ ได เซ ชั น ข อ งค า ร= บ อ น                           
พันธะในสารประกอบอินทรีย= การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย= สเตอริโอเคมี ชนิดและกลไกของ
ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย= การเตรียมปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร=บอน สารประกอบอะโรเมติก 
และสารประกอบอินทรีย=ท่ีมีหมู�ฟdงก=ชั่นชนิดต�างๆ เช�น แอลคิลเฮไลด= แอลกอฮอล= อีเธอร= คีโตน 
กรดคาร=บอกซิลิก และอนุพันธ= และอะมีน การเกิดพอลิเมอร= 

 
4021108 เคมีท่ัวไป  

General Chemistry 
3(3-0-6) 

 
โครงสร2างอะตอม พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ= ของแข็ง ของเหลว แก�ส สมดุล

เคมี กรด เกลือ 
 
4021109 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป     

General Chemistry Laboratory 
1(0-3-2) 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคและหลักปฏิบัติท่ัวไปในการใช2ห2องปฏิบัติการ การจําแนก
ประเภทสารเคมีจากฉลากข2างขวดสาร เกรดสารเคมี จุดเดือด จุดหลอมเหลว การใช2เครื่องมือ
พ้ืนฐาน pH ค�าคงท่ีของการแตกตัว 

  
4022506 ชีวเคมี 

Biochemistry 
2(2-0-4) 

โครงสร2างหน2าท่ี และหลักการเมทาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การหายใจ     
ระดับเซลล= คาร=โบไฮเดรต ลิปAด โปรตีน เอนไซม= กรดนิวคลีอิก ฮอร=โมน วิตามิน และเกลือแร� 
รวมถึงหลักการของพันธุศาสตร=เชิงชีวเคมีท่ีเก่ียวข2องกับกรดนิวคลีอิกและโปรตีน 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ)
  
4031101 ชีววิทยา 1  

Biology 1 
3(3-0-6) 

หลักชีววิทยาพ้ืนฐาน สารประกอบทางเคมีในสิ่ งมีชีวิต สมบั ติของสิ่ งมีชีวิต 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เซลล=และเนื้อเยื่อ การสืบพันธุ=และการเจริญเติบโต การจําแนกประเภทของ
สิ่งมีชีวิต 

 
4031102 ชีววิทยา 2  

Biology 2 
รายวิชาท่ีต0องเรียนมาก;อน : 4031101 ชีววิทยา 1      

3(3-0-6) 

เมทาบอลิซึม การแลกเปลี่ยนสาร เอนไซม= การสังเคราะห=ด2วยแสง การหายใจ
ระดับเซลล= การขนส�งและการคายน้ํา สมดุลภายในเซลล= การทํางานของระบบต�างๆ พันธุศาสตร= 
พฤติกรรมและการปรับตัว  สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล2อม การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล2อม 

 
4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 

Biology Laboratory 1 
1(0-3-2) 

ปฏิบัติการเรื่องคุณสมบัติของคาร=โบไฮเดรต ลิปAด โปรตีน กรดนิวคลีอิก วิตามิน             
การใช2กล2องจุลทรรศน= เซลล= การแบ�งเซลล= เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ=ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต  
และการจําแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 

 
4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  

Biology Laboratory 2 
รายวิชาท่ีต0องเรียนมาก;อน : 4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 

1(0-3-2) 

ปฏิ บั ติการเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนสาร เช�น การแพร� ออสโมซิส เอนไซม=             
การสังเคราะห=ด2วยแสง การหายใจ การขนส�ง การคายน้ํา การทํางานของระบบต�างๆ เช�น ระบบ
กล2ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ฮอร=โมนสัตว= ฮอร=โมนพืช พันธุศาสตร= พฤติกรรม 
การปรับตัว ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล2อม 
   
4032608 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 

Public Health Microbiology and Parasitology   
3(2-2-5) 

ชนิด รูปร�างลักษณะ วงจรชีวิตของจุลินทรีย=และปรสิตท่ีก�อโรคและให2เกิดโรค 
กลไกการตอบสนองของผู2ถูกอาศัยท่ีมีต�อจุลินทรีย=และปรสิต  การเกิดพยาธิสภาพ กระบวนการ
ติดต�อในชุมชน การควบคุมและปyองกันจุลินทรีย=และปรสิตท่ีเป?นปdญหาสาธารณสุขของประเทศ
ไทย และการฝDกปฏิบัติการตรวจหาจุลินทรีย=และปรสิตท่ีสําคัญในปdญหาสาธารณสุข 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
  
4111101 หลักสถิติ 

Principles of Statistics 
3(3-0-6) 

   ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน=ของสถิติ สถิติท่ีใช2ในชีวิตประจําวัน 
ข้ันตอนในการใช2สถิติเพ่ือการตัดสินใจ หลักเบ้ืองต2นของความน�าจะเป?น ตัวแปรสุ�ม การแจกแจง 
ความน�าจะเป?นแบบทวินาม แบบปdวร=ซอง และแบบปกติโมเมนต= การแจกแจงค�าท่ีได2จากตัวอย�าง 
หลักการประมาณค�า การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพันธ=ระหว�างตัวแปร การพยากรณ= 
   
4141101 หลักสาธารณสุข 

Principles of Public Health 
3(3-0-6) 

แนวคิดเก่ียวกับการสาธารณสุขและความสําคัญของงานสาธารณสุข ความรู2พ้ืนฐาน
เก่ียวกับงานสาธารณสุข การสาธารณสุขในประเทศและต�างประเทศ ระบบสาธารณสุขใน             
ประเทศไทย การพัฒนางานสาธารณสุขในประเทศไทย บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข 
นวัตกรรมสาธารณสุข นโยบายการแก2ปdญหาสาธารณสุขในปdจจุบัน  แผนพัฒนาสาธารณสุขของ
ประเทศ แนวคิดเก่ียวกับหลักประกันสุขภาพ กองทุนสุขภาพ 

 
4141201 พ้ืนฐานอนามัยส่ิงแวดล0อม  

Basic of Environmental Health  
3(3-0-6) 

แนวคิดเก่ียวกับอนามัยสิ่งแวดล2อม แหล�งน้ําและการจัดหาน้ําสะอาด ภาวะมลพิษ
ทางน้ําและทางอากาศ การจัดการน้ําเสีย มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และกากของเสียอันตราย       
การสุขาภิบาลเก่ียวกับท่ีอยู�อาศัย สถาบัน สถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจและในภาวะฉุกเฉิน          
การควบคุมกีฏและสัตว=แทะทางด2านสาธารณสุข การปyองกันและควบคุมเสียงและรังสีอันตราย 
การประยุกต=แนวคิดในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล2อม 
   
4141202 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย       

Basic of Occupational Health and Safety  
3(3-0-6) 

  ความหมาย ความสําคัญและขอบข�ายของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
จริยธรรม และวิชาชีพด2านความปลอดภัย ความรู2พ้ืนฐานเก่ียวกับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เช�น ประเภทของอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุและการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน ทฤษฎีการ
เกิดอุบัติเหตุ หลักการปyองกันการเกิดอุบัติเหตุ กฎหมายความปลอดภัยเบ้ืองต2นและหน�วยงานท่ี
เก่ียวข2องกับความปลอดภัย โรคจากการทํางานพ้ืนฐานและความปลอดภัยด2านอัคคีภัยเบ้ืองต2น 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
  
4141601 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร�    

Health Education and Behavioral Science   
  3(3-0-6) 

หลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร= ความสําคัญของงาน             
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห=พฤติกรรมสุขภาพ          
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การสร2างเครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการประยุกต=องค=
ความรู2ทางด2านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร=มาใช2ในการดําเนินงานสร2างเสริมสุขภาพ 
   
4141605 ชีวสถิติทางสาธารณสุข  

Biostatistics in public health 
3(3-0-6) 

ความหมาย ความสําคัญแนวคิดและหลักการทางชีวสถิติ ขอบเขตของชีวสถิติและ
สถิติชีพการใช2ประโยชน=ของชีวสถิติในงานสาธารณสุข วิธีการประมวลผลและนําเสนอข2อมูลทาง
ชีวสถิติความหมายของประชากรและการคํานวณขนาดกลุ�มตัวอย�างทางสถิติ การทดสอบ    
ความคลาดเคลื่อน การแจกแจงทางสถิติ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การนําสถิติไปใช2         
ในงานวิจัยทางสาธารณสุข 
   
4142103 กายวิภาคศาสตร�และสรีรวิทยา  

Anatomy and Physiology 
3(2-2-5) 

ความหมาย ความสําคัญของวิชากายวิภาคศาสตร=และสรีรวิทยา ความรู2เบ้ืองต2น
และคําศัพท=ทางกายวิภาคศาสตร= โครงสร2างและหน2าท่ีร�างกายมนุษย=ในระบบปกคลุมร�างกาย 
ระบบโครงร�าง ระบบกล2ามเนื้อ  ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบย�อยอาหาร 
ระบบขับถ�ายปdสสาวะ ระบบต�อมไร2ท�อ ระบบสืบพันธุ= และความสัมพันธ=ในแต�ละระบบของ
ร�างกาย 
   
4142105 การส;งเสริมสุขภาพ  

Health Promotion 
3(3-0-6) 

ความหมาย แนวคิดเก่ียวกับการสร2างเสริมสุขภาพ หลักการสร2างเสริมสุขภาพ
บุคคลในวัยต�างๆ การสร2างเสริมสุขภาพชุมชน การดําเนินงานด2านการสร2างเสริมสุขภาพประชาชน
ในประเทศไทยและในต�างประเทศ 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
  
4142107 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย 3(2-2-5) 
 Principles of First Aid and Public Hazard relief  

ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน=และหลักการปฐมพยาบาลในผู2ปxวยประเภท
ต�างๆ ในภาวะวิกฤติ การตรวจหาความผิดปกติของร�างกายโดยการจับชีพจร การวัดอุณหภูมิ 
และความดันโลหิต การใช2วัสดุอุปกรณ=ในการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย2ายผู2ปxวย การแก2ไขปdญหา
สุขภาพและการปyองกันเบ้ืองต2นในผู2ปxวยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ เพ่ือการบรรเทา                
สาธารณภัย หลักการปyองกันการติดเชื้อจากการให2บริการทางการแพทย= และสาธารณสุข         
และระบบส�งต�อผู2ปxวย 
   
4142108 การเรียนรู0และการส่ือสารเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

Education and Communication for Health 
Development 

3(3-0-6) 

หลักการ แนวคิด ความหมาย และกระบวนการเรียนรู2ทางสุขภาพ โดยมุ�งเน2น          
การประยุกต=การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู2 เจตคติ คุณธรรม ค�านิยม และการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ ปdจจัยสําคัญท่ีมีผลต�อสุขภาพ และการปyองกันภาวะเสี่ยงด2าน
สุขภาพต�อคุณภาพชีวิต และวิธีการสื่อสารด2านสุขภาพโดยใช2ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การประยุกต=ใช2 เครือข�ายสารสนเทศในสุขศึกษาและการส�งเสริมสุขภาพ  

 
4142301 การวางแผนและประเมินโครงการสุขภาพในชุมชน  

Basic of Community Health 
3(2-2-5) 

 หลักการ ทฤษฎีและความสําคัญของการจัดทําโครงการดูแลสุขภาพของตนเอง
และสุขภาพชุมชน โดยการวางแผน วิธีการพัฒนา กระบวนการศึกษา ตลอดจนการประเมินผล   
ซ่ึงจะทําให2ประชาชนรู2จักช�วยตนเองตามหลักประชาธิปไตย แนวคิดเก่ียวกับโครงสร2างสังคมไทย 
องค=ประกอบท่ีมีอิทธิพลต�อการพัฒนาสุขภาพในชุมชนวิธีการท่ีจะช�วยให2ประชาชนร�วมมือกัน
รับผิดชอบการพัฒนาชุมชน แนวทางการแก2ไขปdญหาสุขภาพ และการสร2างเสริมสุขภาพชุมชน 
   
4142302 อนามัยครอบครัว  

Family Health 
3(3-0-6) 

อนามัยครอบครัว การสร2างเสริมสุขภาพในครอบครัว การวางแผนครอบครัวและ
การคุมกําเนิด เพศศึกษาการสร2างครอบครัว การเตรียมตัวเพ่ือเป?นพ�อแม� ครอบครัวสัมพันธ=               
การดูแลสุขภาพอนามัยในครอบครัว พัฒนาการและการดูแลเลี้ยงดูเด็กวัยทารก วัยก�อนเรียน            
วัยเรียน การดูแลสุขภาพวัยรุ�น การดูแลสุขภาพวัยผู2ใหญ�และวัยสูงอายุ  
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รหัส คําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
   
4142501 โภชนศาสตร�สาธารณสุข  

Public Health Nutrition 
3(2-2-5)                                                 

ความสําคัญของโภชนาการต�อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร อาหารแลกเปลี่ยน 
โภชนาการสําหรับบุคคลแต�ละวัย ปdญหาโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ หลักการจัด
อาหารเฉพาะโรคโภชนาการ การให2โภชนศึกษา การส�งเสริมโภชนาการ และฝDกปฏิบัติการ
ดําเนินงานตามโครงการทางโภชนาการ  

 
4142502 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา 

Principles and Methods of Health Education 
2(1-2-3) 

ความหมาย ขอบเขตและแนวคิดของสุขศึกษา ประเภทของงานสุขศึกษาสภาพ
ปdจจุบัน และปdญหาท่ีเก่ียวกับสุขศึกษา กระบวนการทางสุขศึกษา วิธีการทางสุขศึกษา พฤติกรรม
ของบุคคลและกลุ�ม การเรียนรู2 การจูงใจ การสื่อสารในงานสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ และ
แนวทางการเปลี่ยนแปลง 

 
 

4142503 การจัดโปรแกรมส;งเสริมสุขภาพ  
Innovative Programs for Health Promotion 

 2(1-2-3) 

ศึกษาปdญหาและสภาพชีวิตความเป?นอยู�ของมนุษย=แต�ละช�วงวัย  ปdจจัยสําคัญท่ีมี
ผลต�อการดําเนินชีวิต หลักการจัดโปรแกรมส�งเสริมสุขภาพแต�ละช�วงวัยท่ีมีปdญหาด2านต�างๆ เช�น  
ด2านสุขภาพ โภชนาการ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม  และการประกอบอาชีพ ของวัยทารกวัยก�อน
เรียน วัยเรียน วัยรุ�น วัยผู2ใหญ� และวัยสูงอายุ ขอบเขตของสุขศึกษาในชุมชน การวางแผนและ
ดําเนินงานสุขศึกษาในชุมชน  กระบวนการศึกษา ความต2องการและจําเป?นท่ีจะต2องมีบริการด2าน
สุขศึกษาในโรงพยาบาล การวางแผนและดําเนินงานสุขศึกษาในโรงเรียน 

 

   
4142603 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางสาธารณสุข          

English for Health Personnel 
 3(2-2-5)  

ภาษาอังกฤษในการติดต�อสื่อสารเพ่ือการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู2 ข2อมูลข�าวสาร 
และความคิดเห็น เพ่ือประโยชน=ในการบริการและดําเนินงานด2านสาธารณสุข 

 
4142606 พฤติกรรมศาสตร�ทางสาธารณสุข 

Behavioral Science in Public Health 
3(3-0-6) 

หลักการ ทฤษฎี แนวคิดพฤติกรรมศาสตร=สาธารณสุข ความสําคัญของพฤติกรรม
สุขภาพ รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห=พฤติกรรมทางสาธารณสุข การพัฒนาพฤติกรรม 
การสร2างเครื่อ งมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพ  และการประยุกต= องค=ความรู2ท างด2 าน                     
พฤติกรรมศาสตร=สาธารณสุขมาใช2ในการดําเนินงานสร2างเสริมสุขภาพ 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
   
4142609 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ  

Laws and Public Health Professional Ethics 
  3(3-0-6) 

ความหมาย แนวคิด ความสําคัญท่ีมาของกฎหมายท่ีเก่ียวข2องกับการสาธารณสุข                  
บทบาทของกฎหมายในการแก2ปdญหาสาธารณสุขและการส�งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ขอบเขต ความรับผิดชอบของนักสาธารณสุขต�อกฎหมายางสาธารณสุขและการแพทย= จริยธรรม
ท่ัวไปในสังคมท่ีเหมาะสม จริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติงานด2านสาธารณสุข ความสําคัญของ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมของบุคลากรในงานการดูแลรักษาสุขภาพ ระเบียบการ
ปฏิบัติ พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบอาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประเด็นจริยธรรม
ทางด2านสาธารณสุข ปdญหาและแนวทางการแก2ไขปdญหาการพัฒนาจริยธรรม 
   
4142610 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ  

Innovation for Health Development  
3(2-2-5) 

 ศึกษา ความหมาย แนวคิดของนวัตกรรม นวัตกรรมสุขภาพ การพัฒนาโครงการ
เพ่ือสร2างนวัตกรรมสุขภาพ การประดิษฐ=นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ การประยุกต=ใช2ความรู2และ
เทคโนโลยีต�อการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ การใช2นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ ในการ
ส�งเสริมสุขภาพ การปyองกันโรค การรักษาพยาบาลเบ้ืองต2น และการฟ{|นฟูสุขภาพ 
   
4142611 เทคโนโลยีทางสุขศึกษาและส;งเสริมสุขภาพ 

Technology in Health Education and Health 
Promotion 

3(2-2-5) 

 ศึกษา สํารวจ วัสดุ สื่อ สุขศึกษาและการส�งเสริมสุขภาพในชุมชน โรงเรียนและ
สถานบริการสุขภาพ แหล�งบริการสื่อและเทคโนโลยีด2านสุขภาพในชุมชน หน�วยงานท่ีเก่ียวข2อง 
ปdญหาของการใช2บริการ หลักและวิธีการผลิตสื่อสุขภาพ ฝDกปฏิบัติการผลิตสื่อสุขภาพ การเลือก 
และทดลองใช2 การประเมินผลการใช2สื่อและแนวทางพัฒนาปรับปรุง ตลอดจนการใช2คอมพิวเตอร=
ในการผลิตและออกแบบ 
   
4143110 การส่ือสารและการประชาสัมพันธ�ทางสาธารณสุข 

Communication and Public Relations in Public 
Health   

  3(3-0-6) 

 ความหมายของการสื่อสารและประชาสัมพันธ=   ความสําคัญของการสื่อสารและ        
การประชาสัมพันธ=ท่ีมีต�อการพัฒนาสุขภาพและสาธารณสุข องค=ประกอบของการประชาสัมพันธ=   
กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ=  ความคิดสร2างสรรค= และรูปแบบและวิธีการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ=ในงานด2านสุขภาพ 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
 

4143112 โรคติดต;อและโรคไม;ติดต;อ                        
Communicable and Non-Communicable Diseases 

3(2-2-5) 

 ธรรมชาติ ของโรคติดต�อและโรคไม�ติดต�อ ลักษณะชุมชนและสังคมท่ีก�อให2เกิด
โรคติดต�อและโรคไม�ติดต�อ การระบาดของโรคติดต�อ ผลกระทบของโรคติดต�อและโรคไม�ติดต�อท่ีมี
สุขภาพกายและจิตใจ การปyองกันและควบคุมโรคติดต�อและโรคไม�ติดต�อท่ีมีสุขภาพกายและจิตใจ  
   
4143113 การดูแลสุขภาพท่ีบ0าน  

Home Health Care  
 2(2-0-4)                                                 

 การดูแลสุขภาพท่ีบ2าน แบบแผนการดูแล การเยี่ยมบ2านผู2ปxวย ข2อบ�งชี้ในการ 
เยี่ยมบ2าน ชนิดของการเยี่ยมบ2าน ประเภทของการดูแลสุขภาพโดยใช2วิธีการเยี่ยมบ2าน การเยี่ยม
บ2านกรณีเจ็บปxวย การเยี่ยมบ2านผู2ปxวยใกล2เสียชีวิต จุดประสงค=ในการเยี่ยมบ2านผู2ปxวย การเยี่ยม
บ2านหลังจากออกจากโรงพยาบาล 

 

   
4143114 ระบบสารสนเทศและการจัดการทางสาธารณสุข  

Information System and Management in Public Health 
 2(1-2-3) 

ศึกษาความรู2เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางด2านสาธารณสุข การประยุกต=ใช2
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานสาธารณสุข การพัฒนาระบบงานสารสนเทศทางสาธารณสุข เครือข�าย
สารสนเทศในงานสาธารณสุข ฐานข2อมูลในการสืบค2น การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารสาธารณสุข ระบบสารสนเทศด2านอัจฉริยะทางสาธารณสุข และจริยธรรม
สารสนเทศสาธารณสุขและโปรแกรมสําเร็จรูปทางสาธารณสุข 
   
4143115 หลักประกันและระบบสุขภาพนานาชาต ิ

International Health Insurances and Health Systems 
3(3-0-6) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพท่ีเก่ียวกับการ
สร2างเสริมสุขภาพ การปyองกันโรค การรักษาและฟ{|นฟูสุขภาพของประเทศไทยและประเทศต�างๆ 
ในแต�ละทวีป 
   
4143302 อนามัยชุมชน  

Community Health 
3(3-0-6) 

หลักการ ทฤษฎีและความสําคัญของการดูแลสุขภาพของตนเองและสุขภาพชุมชน 
วิธีการพัฒนา กระบวนการศึกษา ซ่ึงจะทําให2ประชาชนรู2จักช�วยตนเองตามหลักประชาธิปไตย 
แนวคิดเก่ียวกับโครงสร2างสังคมไทย องค=ประกอบท่ีมีอิทธิพลต�อการพัฒนาสุขภาพในชุมชนวิธีการท่ี
จะช�วยให2ประชาชนร�วมมือกันรับผิดชอบการพัฒนาชุมชน แนวทางการแก2ไขปdญหาสุขภาพ       
และการสร2างเสริมสุขภาพชุมชน 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
  
4143303 หลักการควบคุมโรค  

Principles of Disease Control 
3(3-0-6) 

ความหมายและคํากําจัดความเก่ียวกับการเกิดโรค โรคติดต�อ โรคไม� ติดต�อ 
ธรรมชาติของการเกิดโรค ขบวนการเกิดโรคติดต�อและไม�ติดต�อ ภูมิคุ2มกันโรค การสร2างเสริม
ภูมิคุ2มกัน พระราชบัญญัติโรคติดต�อ 
   
4143305 วิทยาการระบาด              

Epidemiology 
3(3-0-6) 

ความหมาย ขอบเขต  จุดมุ�งหมาย และประโยชน=ของระบาดวิทยา นิเวศวิทยาของ
มนุษย= ธรรมชาติของโรคติดต�อและโรคไม�ติดต�อ ผลกระทบของโรคติดต�อและโรคไม�ติดต�อ หลักการ
เกิดโรคติดต�อและโรคไม�ติดต�อ การควบคุมและปyองกันโรค มาตรการวัดการปxวยและการตาย 
ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อและปdญหาสุขภาพ การสืบสวนทางระบาดวิทยา ระบาดวิทยาทางสังคม 
ความผิดพลาดท่ีพบได2บ�อยทางระบาดวิทยา  

  
4143306 การตรวจ ประเมิน และบําบัดโรคเบ้ืองต0น  

Basic of Diseases Examination Assessment and 
Therapy  

3(2-2-5) 

 วิธีการซักประวัติและการตรวจร�างกาย การประเมินผู2ปxวย หลักการวินิจฉัย        
แยกโรคจากกลุ�มอาการ อาการแสดงท่ีสําคัญของโรคติดเชื้อและโรคไร2เชื้อ การให2ยาเพ่ือรักษา
อาการเบ้ืองต2น การจําแนกผู2ปxวยตามกลุ�มอาการ การส�งต�อผู2ปxวยในภาวะฉุกเฉิน การพยาบาลใน
ผู2ปxวยในภาวะวิกฤต การฟ{|นฟูผู2ปxวยภายหลังการเจ็บปxวยท้ังด2านร�างกาย และจิตใจ การให2
คําปรึกษา เพ่ือให2ผู2ปxวยกลับสู�สภาพปกติโดยเร็วท่ีสุด หรือจํากัดความพิการท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลัง
การเจ็บปxวย 
   
4143307 การตรวจ ประเมิน และบําบัดโรคทางสาธารณสุข  

Diseases Examination Assessment and Therapy in 
Public Health 

3(2-2-5) 

แนวคิด  หลักการการรักษาพยาบาลเบ้ืองต2น การประเมินสุขภาพเพ่ือการวินิจฉัยแยกโรค 
การวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลเบ้ืองต2นด2านอายุรกรรม การปฐมพยาบาล การให2ภู มิ คุ2มกัน                       
การช�วยเหลือผู2ปxวยในภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุหมู� และสาธารณภัย การบําบัดทางด2านหัตถการเบ้ืองต2น 
การบันทึกข2อมูล  การคัดกรอง การให2คําแนะนําและการส�งต�อ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และ
ขอบเขตกฎหมายวิชาชีพบนพ้ืนฐานความเอ้ืออาทรโดยคํานึงถึงความเป?นมนุษย= ยึดหลักจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช2ทรัพยากร เทคโนโลยี ผสมผสานภูมิปdญญา
ท2องถ่ิน และมุ�งเสริมสร2างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตน 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
   
4143308 การดูแลสุขภาพจิตชุมชน  

Mental Health Community Care 
2(2-0-4) 

แนวคิด ทางสุขภาพจิต การวางรากฐานและพัฒนาการของสุขภาพจิตในชุมชน 
ลักษณะของการมีสุขภาพจิตดี ลักษณะความผิดปกติทางภาวะสุขภาพจิต การปรับตัวเข2ากับ
สิ่งแวดล2อม พัฒนาการทางด2านอารมณ= จิตใจ และสังคม การดูแล การปyองกันและส�งเสริม
สุขภาพจิตชุมชน การให2บริการงานสุขภาพจิตในผสมผสานกับงานบริการชุมชน 
    
4143309 จิตวิทยาทางสาธารณสุข  

Psychology in Public Health  
3(3-0-6)                                                 

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา โครงสร2างและการทํางานของจิต การรับรู2               
การเรียนรู2 ความเชื่อ เจตคติและค�านิยม จิตวิทยาพัฒนาการ ความแตกต�างระหว�างบุคคล อารมณ= 
บุคลิกภาพและการปรับตัว และแรงจูงใจ 
 
4143310 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน       

Community Health Management 
2(1-2-3) 

 ปdญหาสุขภาพของชุมชน การวิเคราะห=สาเหตุของปdญหาในเชิงพฤติกรรม เชิงสังคม   
เชิงสิ่งแวดล2อม เชิงระบบ การบริการสาธารณสุขในชุมชน การสร2างระบบการให2บริการในชุมชน 
กระบวนการสร2างประชาคมเพ่ือการจัดการสุขภาพชุมชน การพัฒนาเครือข�ายระบบสุขภาพใน
ชุมชน 

 
4143312 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข 

Pharmacology in public health 
 3(2-2-5)                                                 

หลักพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยา อันตรายจากการใช2ยา หลักการใช2ยา การคํานวณทาง
เภสัชกรรม การแบ�งกลุ�มยา กลไกการออกฤทธิ์ท่ีสําคัญ สรรพคุณ วิธีใช2 ขนาดท่ีใช2 อาการข2างเคียง
และข2อห2ามใช2ของยาภายใต2ขอบเขตท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด บัญชียาหลักแห�งชาติ ยาสามัญ
ประจําบ2าน ความรู2เบ้ืองต2นเก่ียวกับการใช2สมุนไพร 
   
4143501 การจัดการระบบสุขภาพ 

Health Systems Management  
3(3-0-6)                                                

หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการจัดการท่ัวไป การวิเคราะห=พฤติกรรมสุขภาพ 
ระบบสุขภาพของไทยท่ีเก่ียวข2องกับการปyองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ{|นฟูสุขภาพตาม
มาตรการแก2ไขปdญหาสุขภาพ หลักการการจัดการระบบสุขภาพแบบองค=รวม ความสําคัญของการ
จัดการระบบสุขภาพ 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
   
4143604 การบริหารงานสาธารณสุข  

Public Health Administration 
3(3-0-6) 

แนวคิด และหลักการบริหารท่ัวไป การบริหารสาธารณสุข การวิเคราะห=นโยบาย          
และแผนพัฒนาการสาธารณสุข การวางแผนงานโครงการด2านสาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ    
กฎหมาย และระเบียบท่ี เก่ียวกับการปฏิ บั ติราชการ มาตรการแก2 ไขปdญหาสาธารณสุข                  
และนักบริหารงานสาธารณสุข การจัดการความรู2เก่ียวกับงานสาธารณสุข 

  
4143613 วิธีการและกลยุทธ�ทางสุขศึกษาและการส;งเสริมสุขภาพ 

Methods and Strategies in Health Education and 
Promotion 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความสําคัญ ความต2องการและจําเป?น ท่ีจะต2องมีบริการด2านการ
ส�งเสริมสุขภาพท้ังในชุมชนและโรงพยาบาล วิธีการดําเนินงานส�งเสริมสุขภาพ ตลอดจนยุทธศาสตร=
ของการส�งเสริมสุขภาพ ให2สอดคล2องกับนโยบายของประเทศ เพ่ือให2เกิดการบูรณาการท้ังกิจกรรม 
ลดความซํ้าซ2อน และให2เกิดความครอบคลุมของบริการสร2างเสริมสุขภาพ และปyองกันโรค          
โดยมุ�งเน2นทิศทางของนโยบายเปyาหมายและกลยุทธ=ขององค=กร โดยท่ีกระบวนการดําเนินการ          
ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 
4143614 การวิเคราะห�พฤติกรรมสุขภาพ 

Health System Management 
3(3-0-6) 

แนวคิดทฤษฎีทางด2านพฤติกรรมศาสตร=ในงานสาธารณสุข องค=ประกอบของ
พฤติกรรมสุขภาพปdจจัยอิทธิพลท่ีมีผลต�อพฤติกรรมสุขภาพ การสํารวจพฤติกรรม การวิเคราะห=
พฤติกรรมศาสตร=ทางสุขภาพ การวางแผนและดําเนินการพัฒนาพฤติกรรมศาสตร=สุขภาพ          
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมศาสตร=สุขภาพโดยกระบวนการเรียนรู2 การจัดการความรู2ทางพฤติกรรม
ศาสตร= ในงานสาธารณสุข 
   
4143615 เทคนิคและทักษะทางสุขศึกษา 

Technique and Skill in Health Education 
3(2-2-5) 

การฝDกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะทางสุขศึกษา การพูด การเขียน การนําเสนอการจัด
กิจกรรมสุขศึกษาในโรงเรียน โรงพยาบาลและชุมชน เพ่ือการปฏิบัติงานสุขศึกษาในโรงเรียน 
โรงพยาบาลและชุมชน เพ่ือการปฏิบัติงานสุขศึกษาให2มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
   
4143616 หลักและเทคนิคการฝQกอบรมและการประชุม 

Training and Conference Techniques 
3(3-0-6) 

การสํารวจความต2องการในการฝDกอบรม ประเภทของการฝDกอบรม เทคนิควิธีการ
ข้ันตอนในการฝDกอบรม การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การบันทึกการประชุม เทคนิคการ
ประชุม วิธีการจัดโปรแกรมการคํานวณค�าใช2จ�าย การดําเนินกิจกรรมฝDกอบรม การประเมินผล
โครงการฝDกอบรม 
   
4143801 การ เต รี ยมสห กิจศึ กษ าสาข า วิช าสาธารณ สุขศ าสต ร� 

Preparation for Cooperative in Public Health 
1(45) 

การจัดกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบความพร2อมของผู2เรียนก�อนการฝDกสหกิจศึกษาในด2าน
การรับรู2ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู2 เรียนให2มีความรู2ทักษะ             
เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับแขนงวิชาชีพโดยการกระทําในสถานการณ=หรือ
รูปแบบต�างๆ ซ่ึงเก่ียวข2องกับงานด2านสาธารณสุข 
   
4143802 การเตรียมฝQกประสบการณ�วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร� 

Preparation for Field Experience in Public Health 
2(90) 

การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร2อมของผู2เรียนก�อนออกฝDกประสบการณ=วิชาชีพ
ในด2านการรับรู2 ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ ทบทวนกระบวนการศึกษาชุมชน  
การวิเคราะห=ปdญหาชุมชน การจัดลําดับความสําคัญของปdญหาสุขภาพในชุมชนตลอดจน 
การแก2ปdญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน และการพัฒนาคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับแขนงวิชาชีพ 
   
4144108 สุขศึกษาและการส;งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล 

Health Education and Health Promotion in Hospital 
3(2-2-5) 

ความหมาย  ความสําคัญ ความเป?นมาของงานสุขศึกษาในในชุมชน แนวคิด  
ความมุ�งหมาย ขอบเขตของสุขศึกษาในชุมชน การวางแผนและดําเนินงานสุขศึกษาในชุมชน 
ผู2รับผิดชอบงานสุขศึกษาในโรงเรียนและกลุ�มเปyาหมายหลักการ ทฤษฎีและวิธีการส�งเสริมสุขภาพ
ในชุมชน กระบวนการศึกษา ซ่ึงจะทําให2ประชาชนรู2จักช�วยตนเองตามหลักประชาธิปไตย ศึกษา
วิเคราะห=โครงสร2างสังคมไทย องค=ประกอบท่ีมีอิทธิพลต�อการส�งเสริมสุขภาพในชุมชน วิธีการท่ี         
จะช�วยให2ประชาชนร�วมมือกันรับผิดชอบในชุมชน 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
  
4144109 โรงเรียนส;งเสริมสุขภาพ 

Health Promoting School 
3(2-2-5) 

ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชน=ของโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ การสุขศึกษา            
ในโรงเรียน ความเป?นมาของงานสุขภาพ การศึกษาปdญหาสุขภาพ องค=ประกอบของโรงเรียน
ส�งเสริมสุขภาพและแนวทางดําเนินการ นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวข2องท่ีมีผลต�อสุขภาพ ปdญหา
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ 
   
4144110 สุขศึกษาและการส;งเสริมสุขภาพในชุมชน 

Health Education and Health Promotion in 
Community 

3(2-2-5) 

ความหมาย ความสําคัญ ความเป?นมาของงานสุขศึกษาในในชุมชน แนวคิด ความ
มุ�งหมาย  ขอบเขตของสุขศึกษาในชุมชน การวางแผนและดําเนินงานสุขศึกษาในชุมชน 
ผู2รับผิดชอบงานสุขศึกษาในโรงเรียนและกลุ�มเปyาหมายหลักการ ทฤษฎีและวิธีการส�งเสริมสุขภาพ
ในชุมชน กระบวนการศึกษา ซ่ึงจะทําให2ประชาชนรู2จักช�วยตนเองตามหลักประชาธิปไตย ศึกษา
วิเคราะห=โครงสร2างสังคมไทย องค=ประกอบท่ีมีอิทธิพลต�อการส�งเสริมสุขภาพในชุมชน วิธีการท่ีจะ
ช�วยให2ประชาชนร�วมมือกันรับผิดชอบในชุมชน 
   
4144301 การพัฒนาอนามัยชุมชน  

Community Health Development 
2(1-2-3) 

ความหมาย ชนิดลักษณะของชุมชน การเตรียมชุมชน วิถีชุมชน การทําแผนท่ี          
การวิจัยชุมชนการวางแผนการดําเนินงานเพ่ือแก2ปdญหาสาธารณสุขในชุมชนระดับอําเภอ และตําบล 
การควบคุมกํากับงาน การประเมินผลและการสรุปรายงาน 
   
4144501 การวางแผนและประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส;งเสริม

สุขภาพ 
Program Planning and Evaluation in  Health  
Education and Health Promotion 

2(2-0-4) 

แนวคิด  ปd จจั ย  รูปแบบและหลั กการในการวางแผน  การประสานงาน        
และการประเมินผลโครงการส�งเสริมสุขภาพ บทบาทของผู2นําในการวางแผนและประสานงานกับ
องค=กรและสถาบันต�างๆ ท่ีเก่ียวข2อง การรวบรวม การจัดทําข2อมูล และการนําผลการวิจัยมาใช2ใน             
การประเมินผลงานส�งเสริมสุขภาพ 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
   
4144607 การให0คําปรึกษาทางสุขภาพ  

Health Counseling 
3(3-0-6) 

หลักการ ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการให2คําปรึกษาทางสุขภาพ ความสําคัญ 
จุดมุ�งหมายของการให2คําปรึกษา ลักษณะรูปแบบของการให2คําปรึกษา กิจกรรมการให2คําปรึกษา  
แนวทางการแก2ไขปdญหาจากการให2คําปรึกษาทางสุขภาพ 
 
4144801 สหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร� 

Cooperative Education in Public Health 
6(640) 

การปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป?นพนักงานชั่วคราว   
ณ สถานประกอบการจนครบ 1 ภาคการศึกษา ตามท่ีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร=กําหนดตาม
แขนงท่ีได2ศึกษา เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล2วนักศึกษาต2องส�งรายงานและนําเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต�อคณาจารย=ในสาขาวิชา โดยการวัดผลและประเมินของอาจารย=ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ 
   
4144802 การฝQกประสบการณ�วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร� 

Field Experience in Public Health 
ราย วิชา ท่ี ต0 อง เรี ยนมาก; อน : 4143801 การ เตรี ยมฝQ ก
ประสบการณ�วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร� 

5(540) 

การฝDกปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขด2านสุขศึกษาการส�งเสริมสุขภาพ  
การปyองกันโรคและการฟ{|นฟูสุขภาพงานอนามัยชุมชนและการบริหารจัดการสถานบริการ
สาธารณสุข  ให2แก�ประชาชนในเขตรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุขนั้นๆ จัดทําโครงการ
ศึกษาชุมชนวิเคราะห=และจัดลําดับปdญหาชุมชน และเสนอแนวทางแก2ปdญหาแบบเบ็ดเสร็จและ
ยั่งยืน โดยฝDกปฏิบัติตามแนวทางท่ีเสนอแก2ปdญหา 
   
4144903 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน 

Research in Community Health 
3(2-2-5) 

การศึกษาสุขภาพชุมชนกระบวนการวิจัยการกําหนดปdญหาการออกแบบการวิจัย
การเขียนโครงการวิจัยการเลือกกลุ�มตัวอย�างการสร2างเครื่องมือท่ีใช2ในการวิจัยการเก็บรวบรวม
ข2อมูลการวิเคราะห=ข2อมูลการเสนอผลการวิจัยการเขียนรายงานวิจัยและวิจารณ=ผลการวิจัยเพ่ือ
ประยุกต=ในการปรับปรุงงานบูรการและการบริหารด2านสาธารณสุขในชมชนความหมาย ขอบเขต
และแนวคิดของ สุขศึกษา ประเภทของงานสุขศึกษาสภาพปdจจุบัน และปdญหาท่ีเก่ียวกับสุขศึกษา 
กระบวนการทาง สุขศึกษา วิธีการทางสุขศึกษา พฤติกรรมของบุคคลและกลุ�ม การเรียนรู2 การจูงใจ 
การสื่อสารในงานสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพและแนวทางการเปลี่ยนแปลง 

 



37 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี                                                          

รหัส คําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
   
4144904 การวิจัยทางสุขศึกษาและการส;งเสริมสุขภาพ 

Health Education and Health Promotion Research 
3(2-2-5) 

ศึกษา วิเคราะห=พฤติกรรมสุขภาพ หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพ 
จรรยาบรรณในการทําวิจัย กระบวนการในการวิจัย ต้ังแต�การเลือกปdญหา การสังเคราะห=ผลวิจัย  
การออกแบบการวิจัย การเลือกกลุ�มตัวอย�าง เครื่องมือท่ีใช2ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข2อมูล          
การวิเคราะห=และการนําเสนอข2อมูล การนําเสนอผลการวิจัย ศึกษาและวิเคราะห=งานวิจัยแบบ
ต�างๆ การเขียนโครงการวิจัยทางสุข 

 

    
3.2  ช่ือ สกุล ตําแหน;งและคุณวุฒิของอาจารย�  

3.2.1 อาจารย�ประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล 
ตําแหน;ง 
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 
 

ปHท่ีจบ 
ภาระการสอน ชม./ปHการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 
1 นางสาวจุฑาสิริ 

โรหิตรัตนะ 
อาจารย= Ph.D. (Public Health) 

 
 
 
 
M.Sc. (Agricultural 
Science) 
 
 
 
 
M.Sc. (Environmental 
Management) 
 
 
วท.บ. (วทิยาศาสตร=ทั่วไป) 

College of 
Public Health 
Sciences, 
Chulalongkorn 
University 
Faculty of 
Agricultural 
Science, 
University of 
Hohenheim, 
Germany 
Graduate 
School, 
Chulalongkon 
University  
จุฬาลงกรณ=
มหาวิทยาลัย 

2557 
 
 
 
 

2552 
 

 
 
 

 
2548 

 
 
 

2545 

12 12 12 12 

2 นายเอกราช 
สมบัติสวัสด์ิ 

อาจารย= ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร=) 
 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร=) 

จุฬาลงกรณ=
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2557 
 

2556 

12 12 12 12 

3 นางอารีย=   
สงวนช่ือ 

ผู2ช�วย
ศาสตราจารย= 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร=)  
สาขาสุขศึกษา 
ค.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
วิทยาลัยคร ู
นครปฐม 

2531 
 

2527 

12 12 12 12 

4 นางสาวจุฑามาศ 
เบ2าคํากอง 

อาจารย= ส.ม. (วิทยาการระบาด) 
 
วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก�น 
มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏ 
อุบลราชธาน ี

2555 
 

2552 

12 12 12 12 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกุล 
ตําแหน;ง 
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 
 

ปHท่ีจบ 
ภาระการสอน ชม./ปHการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 
5 นางสาว 

วชิราภรณ= 
วิไลวรรณ 

อาจารย= ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร=) 
 
วท.บ.  
(วิทยาศาสตร=ส่ิงแวดล2อม) 

จุฬาลงกรณ=
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ=
มหาวิทยาลัย 

2556 
 

2555 

12 12 12 12 

6 รท.หญงิวิภาวี 
เกียรติศิร ิ

ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย= 

ค.ม. (สุขศึกษา) 
 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

จุฬาลงกรณ=
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2526 
 

2517 

12 12 12 12 

 
3.2.2 อาจารย�ประจํา 

 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล 
ตําแหน;ง 
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 
 

ปHท่ีจบ 
ภาระการสอน ชม./ปHการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 
1 นางสาวจุฑาสิริ 

โรหิตรัตนะ 
อาจารย= Ph.D. (Public Health) 

 
 
 
 
M.Sc. (Agricultural 
Science) 
 
 
 
 
M.Sc. (Environmental 
Management) 
 
 
วท.บ. (วทิยาศาสตร=ทั่วไป) 

College of 
Public Health 
Sciences, 
Chulalongkorn 
University 
Faculty of 
Agricultural 
Science, 
University of 
Hohenheim, 
Germany 
Graduate 
School, 
Chulalongkon 
University  
จุฬาลงกรณ=
มหาวิทยาลัย 

2557 
 
 
 
 

2552 
 

 
 
 

 
2548 

 
 
 

2545 

12 12 12 12 

2 นายเอกราช 
สมบัติสวัสด์ิ 

อาจารย= ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร=) 
 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร=) 

จุฬาลงกรณ=
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2557 
 

2556 

12 12 12 12 

3 นางอารีย=   
สงวนช่ือ 

ผู2ช�วย
ศาสตราจารย= 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร=)  
สาขาสุขศึกษา 
ค.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
วิทยาลัยคร ู
นครปฐม 

2531 
 

2527 

12 12 12 12 

4 นางสาวจุฑามาศ 
เบ2าคํากอง 

อาจารย= ส.ม. (วิทยาการระบาด) 
 
วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก�น 
มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏ 
อุบลราชธาน ี

2555 
 

2552 

12 12 12 12 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกุล 
ตําแหน;ง 
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 
 

ปHท่ีจบ 
ภาระการสอน ชม./ปHการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 
5 นางสาว 

วชิราภรณ= 
วิไลวรรณ 

อาจารย= ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร=) 
 
วท.บ.  
(วิทยาศาสตร=ส่ิงแวดล2อม) 

จุฬาลงกรณ=
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ=
มหาวิทยาลัย 

2556 
 

2555 

12 12 12 12 

6 รท.หญงิวิภาวี 
เกียรติศิร ิ

ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย= 

ค.ม. (สุขศึกษา) 
 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

จุฬาลงกรณ=
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2526 
 

2517 

12 12 12 12 

 
3.2.3 อาจารย�พิเศษ 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน;ง 
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชาเอก สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห� 
2558 2559 2560 2561 

1 นายชาญชัย  
พิมแพง 

อาจารย= วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร=) 
การบริหารโรงพยาบาล 
วท.บ. (วทิยาการ
คอมพิวเตอร=)  
 
 
กศ.บ. (พยาบาลศึกษา)  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ=  
ในพระบรมราชูปถมัภ= 
จังหวัดปทุมธาน ี
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวโิรฒ 

6 6 6 6 

2 นายเดชา 
เลิศวิลัย 

อาจารย= วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร=) 
การบริหารโรงพยาบาล 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร=) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3 3 3 3 

3 นายพิชัย 
ใจทัศน=กุล 

อาจารย= วท.ม. (สารสนเทศ) 
กศ.บ. (พยาบาลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหานคร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวโิรฒ 

6 6 6 6 

4 นายพิศิษฐ= 
พลธนะ 

อาจารย= ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร=) 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร=) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร=) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาลัยพยาบาลสวรรค=
ประชารกัษ= 

3 3 3 3 

5 นายรุ�งโรจน=  
พุ�มริ้ว 

รอง
ศาสตราจารย= 

Ph.D. (Medical 
Education) 
 
M.P.H (Public Health)  
 
 
วท.บ. (สุขศึกษา) 
เกียรตินิยม 

University of New 
South Wales, Sydney,  
Australia. 
University of 
Michigan, Ann Arbor, 
U.S.A. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 3 3 3 

6 นางสาว 
นภรรณพ 
บุญถนอม 

อาจารย= ภ.ม. (เภสัชเวท) 
ภ.บ. (เภสัชศาสตร=) 

จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 

3 3 3 3 

7 นางสาวพัชรี 
ดํารงสุนทรชัย 

อาจารย= ค.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร=) 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร=) 
สาขาสุขศึกษา 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 3 3 3 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน;ง 
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชาเอก สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห� 
2558 2559 2560 2561 

8 นางสมศิริ 
พันธุ=ศักด์ิศิริ 

อาจารย= วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร=) 
สาขาชีวสถติิ 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
สถาบันราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา 

3 3 3 3 

9 นางสาวสมควร 
วิเชียรศร ี

อาจารย= วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร=) 
สาขาสุขศึกษา 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 3 3 3 

10 นางขนิษฐา   
ปาสุวรรณ 

อาจารย= วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร=) 
สาขาสุขศึกษา และ
พฤติกรรมศาสตร= 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร=) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
วิทยาลัยพยาบาล      
บรมราชชนน ี

3 3 3 3 

11 นางแสงโสม 
ถนอมสิงห= 

อาจารย= Dr.P.H. (Health System 
Management) 
รป.ม. (การจัดการภาครฐั) 
 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร=) 

Tulane University, New 
Orleans, U.S.A. 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร= 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 3 3 3 

12 นางสสิธร  
เทพตระการพร 

ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย= 

Ph.D. (Public Health) 
 
 
M.P.H. (Public Health) 
 
 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร=) 

Tokyo Medical and 
Dental University, 
Tokyo, Japan. 
University of the 
Philippines, Manila, 
Philippines. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 6 6 6 

13 นายมนตรี 
อบเชย 

อาจารย= วศ.ม. (วิศวกรรมความ
ปลอดภัย) 

  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร=) 
สาขาอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร= 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

6 6 6 6 

14 นายไกรชาติ  
ตันตระการอาภา 

ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย= 

วศ.ด. (วิศวกรรม
ส่ิงแวดล2อม) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการ
บริการส่ิงแวดล2อม) 
วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

6 6 6 6 

15 พ.ต.นพ.วชร 
โอนพรัตน=วิบูล 

อาจารย= วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร=)  จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 6 6 6 6 
พ.บ. (แพทย=ศาสตร=)  วิทยาลัยแพทย=พระมงกุฎ     

16 นายวีรยุทธ 
โพธิ์ใหญ� 

 

อาจารย= วศ.ม. (วิศวกรรมการ
ก�อสร2างและการจัดการ
โครงสร2างพ้ืนฐาน)  

สถาบันเทคโนโลยีแห�ง
เอเชีย 
 

6 6 6 6 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร= 

17 นายหฤษฎ=ชาติ 
หนองตะไกร 

 

อาจารย= วศ.ม. (วิศวกรรมปyองกนั
อัคคีภัย)  

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร= 

6 6 6 6 

วศ.บ. (เครื่องกล)  
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนาร ี
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน;ง 
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชาเอก สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห� 
2558 2559 2560 2561 

18 นายสมจิตต= 
สุพรรณทัสน= 

ศาสตราจารย= Dr.P.H. (Health  
Education and 
Behavioral science) 
M.P.H. (Health  
Education and 
Behavioral science  
ค.ม. (จิตวทิยาการศึกษา
และการแนะแนว) 
ค.บ. เกียรตินิยม  
(การสอนวทิยาศาสตร=) 

University of 
California at 
Berkeley, U.S.A. 
University of 
California at 
Berkeley, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 

19 นางสาวสาวติรี 
ชัยรัตน= 

อาจารย= วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร=)  
 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวโิรฒ 

6 6 6 6 

วท.บ. (สุขศาสตร=
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

20 นางสาวอสิรียา 
ดาราทอง 

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

จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร= 

6 6 6 6 

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

จากความต2องการท่ีบัณฑิตควรมีประสบการณ=ในวิชาชีพก�อนเข2าสู�การทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตร
ได2กําหนดกลุ�มวิชาปฏิบัติการและฝDกประสบการณ=วิชาชีพเป?นวิชาบังคับและให2มีแผนการเรียนสําหรับ
นักศึกษาท่ีต2องการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาต2องลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร= เว2นแต�กรณีท่ีนักศึกษามีปdญหาไม�สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได2ก็จะเป?นการ
อนุโลมให2เรียนรายวิชาการฝDกประสบการณ=วิชาชีพสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร=แทน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู0ของประสบการณ�ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู2ประสบการณ=ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข2าใจในหลักการ 

ความจําเป?นในการเรียนรู2ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
4.1.2  บูรณาการความรู2ท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแก2ปdญหาทางสุขภาพอนามัย โดยใช2เครื่องมือ

ทางสาธารณสุขได2อย�างเหมาะสม 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ=และสามารถทํางานร�วมกับผู2อ่ืนได2ดี 
4.1.4  มีระเบียบวินัยตรงเวลาเข2าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข2ากับสถานประกอบการได2 
4.1.5  มีความกล2าในการแสดงออก และนําความคิดสร2างสรรค=ไปใช2ประโยชน=ในงานได2 

4.2 ช;วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปkการศึกษาท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5. ข0อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
ข2อกําหนดในการทําโครงงานหรืองานวิจัย ควรเป?นหัวข2อท่ีเก่ียวข2องกับสุขภาพ โดยควรมีการ

อ2างอิงข2อมูลจากแหล�งท่ีเชื่อถือได2 ถูกต2อง และคาดว�าจะนําไปใช2งานได2หากโครงงานสําเร็จ โดยมี
จํานวนผู2ร�วมโครงงาน 1-3 คน และมีรายงานท่ีต2องนําส�งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด
อย�างเคร�งครัด หรือเป?นโครงงานท่ีมุ�งเน2นการสร2างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู2ด2านสาธารณสุข 

5.1 คําอธิบายโดยย;อ  
โครงงานท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาใช2ในการทําโครงงาน ประโยชน=ท่ีจะ

ได2รับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู0  

นักศึกษาสามารถทํางานเป?นทีม มีความเชี่ยวชาญในการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเก่ียวกับสุขภาพ
โปรแกรมสําเร็จรูปในการทําโครงงาน หรือโครงงานสามารถเป?นต2นแบบในการพัฒนาต�อไปได2 

5.3 ช;วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปkการศึกษาท่ี 4 

5.4 จํานวนหน;วยกิต 
 หมวดท่ี 1 วิจัยทางสาธารณสุข 2 หน�วยกิต 
         หมวดท่ี 2 การฝDกประสบการณ=วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร= 5 หน�วยกิต 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



43 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี                                                          

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู0กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ�หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. เป?นผู2นําวิชาชีพสาธารณสุข ท่ีมีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
เคารพในศักด์ิศรีของความเป?นมนุษย=  

- ปฏิ บั ติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
สาธารณสุข 
- รักษาสิทธิและเคารพในสิทธิของผู2อ่ืน 

2. คิดอย�างเป?นระบบ มีเหตุผล วิเคราะห= 
และสังเคราะห= สถานการณ=ด2านสุขภาพ
ของชุมชนได2อย�างเป?นองค=รวม 

ราย วิ ช าขอ งห ลั ก สู ต รค วร ให2 นั ก ศึ กษ าค2 น ค ว2 า 
กรณีศึกษาหรือมีแบบฝDกหัดให2นักศึกษา ศึกษาคิดอย�าง
เป? น ระบ บ  มี เห ตุ ผ ล  วิ เค ราะห= แล ะสั ง เค ราะห= 
สถานการณ=ด2านสุขภาพของชุมชน 

3. วางแผน แก2ปdญหา และปฏิบัติงาน
สาธารณสุขได2อย�างสร2างสรรค= และ
มีประสิทธิภาพร�วมกับชุมชน และ
ห น �ว ย ง า น ที ่เ กี ่ย ว ข 2อ ง  ต า ม ท่ี
กฎหมายกําหนด 

หลักสูตรมีการประสานงานกับชุมชน ท2องถ่ิน เพ่ือ
ร�วมกันวิเคราะห=หาปdญหาในท2องถ่ิน และสร2างกิจกรรม
ให2นักศึกษามีส�วนร�วมในการวางแผน แก2ปdญหา 

4. ให2บริการวิชาการสาธารณสุข และ
สร2างเสริมสุขภาพแก�ประชาชน และ
หน�วยงานอ่ืนๆ ได2 

หลักสูตรส�งเสริมให2นักศึกษามีกิจกรรมจิตอาสาโดยน2อม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช2เพ่ือบริการ
วิชาการและสร2างเสริมสุขภาพให2กับชุมชน 

5.  ทํางานเป?นทีม มีมนุษยสัมพันธ= และ
ทักษะการสื่อสาร และใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศอย�างมีประสิทธิภาพ 

มอบหมายงานให2นักศึกษารับผิดชอบร�วมกันมีการ
สืบค2นข2อมูลโดยใช2เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและเผยแพร�
ความรู2ท่ีได2ระหว�างนักศึกษาด2วยกันหรือบุคคลภายนอก 

 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู0ในแต;ละด0าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 การเรียนรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต2องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให2สามารถดําเนินชีวิตร�วมกับผู2อ่ืนในสังคม
อย�างราบรื่น และเป?นประโยชน= ต�อส�วนรวม ดังนั้นมาตรฐานด2านคุณธรรม จริยธรรมต2องครอบคลุม
สิ่งต�อไปนี้ 

1) ปฏิบัติตนอย�างมีคุณค�า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย=สุจริต 
2) รักษาวินัย ตรงต�อเวลา และความรับผิดชอบต�อตนเอง งาน และสังคม 
3) รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผู2อ่ืน ตระหนักในรักคุณค�าและศักด์ิศรี

ความเป?นมนุษย= 
4) เคารพกฎระเบียบและข2อบังคับต�างๆ ขององค=กรและสังคม 
5) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข 
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2.1.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช0พัฒนาการเรียนรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม 
1) กําหนดให2มีวัฒนธรรมองค=กรเพ่ือเป?นการปลูกฝdงให2นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน2น

การเข2าชั้นเรียนให2ตรงเวลาตลอดจนการแต�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 

5) มีการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ2น และส�งเสริมจรรยาบรรณ เช�น ทางวิชาการและ
วิชาชีพสาธารณสุข 

2.1.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข2าชั้นเรียนการส�งงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการร�วมกิจกรรม 
2)  ประเมินจากการมีวินัยและพร2อมเพรียงของนักศึกษาในการเข2าร�วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน2าท่ีท่ีได2รับมอบหมาย 
5) ประเมินจากการร�วมกิจกรรมการส�งเสริมจรรยาบรรณ และวิชาชีพ 

2.2 ความรู0 
2.2.1 การเรียนรู0ด0านความรู0 

  1) มีความรู2 และเข2าใจศาสตร= พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข2องกับองค=ความรู2 ทางด2านสาธารณสุข/
วิชาชีพ และสาขาท่ีเก่ียวข2อง 
 2) มีความรู2ความเข2าใจกระบวนการวิจัยในชุมชนและวิทยาการท่ีทันสมัยต�อการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม 

2.2.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช0พัฒนาการเรียนรู0ด0านความรู0 
1) ใช2การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน2นหลักการทางทฤษฎี และ

ประยุกต=ทางปฏิบัติในสภาพแวดล2อมจริง ท้ังนี้ให2เป?นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหา
สาระของรายวิชานั้นๆ 

2) ควรจัดให2มีการเรียนรู2จากสถานการณ=จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู2เชี่ยวชาญท่ี
มีประสบการณ=ตรงมาเป?นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

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

2.3 ทักษะทางปMญญา 
2.3.1 การเรียนรู0ด0านทักษะทางปMญญา 

นักศึกษาต2องมีความสามารถพัฒนาตนเองโดยพ่ึงตนเองได2เม่ือจบการศึกษาแล2ว 
ดังนั้นนักศึกษาต2องมีผลการเรียนรู2ด2านทักษะทางปdญญาดังนี้ 

1) วิเคราะห=สถานการณ=ด2านสุขภาพในระดับ บุคคล ครอบครัว กลุ�ม และชุมชนได2
อย�างเป?นองค=รวม 

2) วางแผนพัฒนาสุขภาพเป?นองค=รวม อย�างบูรณาการ และต�อเนื่องและปฏิบัติงาน
สาธารณสุขท่ัวไปและเฉพาะทางได2อย�างมีประสิทธิภาพ โดยเน2นการมีส�วนร�วมของชุมชนและการ
ประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข2อง 

3) ส�งเสริมสุขภาพ ปyองกันโรค ฟ{|นฟูสภาพ และส�งต�อได2 
4) ให2บริการด2านวิชาการการสาธารณสุขท่ีมุ�งเน2นการสร2างเสริมสุขภาพ ปyองกันและ

ควบคุมโรค และปdจจัยท่ีคุกคามภาวะสุขภาพ แก�ประชาชน และชุมชน และหน�วยงานอ่ืนๆ ได2 
2.3.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะทางปMญญา 

1)  กรณีศึกษา 
2)  การอภิปรายกลุ�ม 
3)  ให2นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.3.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางปMญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาเช�นประเมินจากการ

นําเสนอรายงานในชั้นเรียนและการทดสอบโดยใช2แบบทดสอบหรือสัมภาษณ= 
2.4. ทักษะความสัมพันธ�ระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 การเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธ�ระหว;างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีมนุษยสัมพันธ=ท่ีดีกับผู2ร�วมงานในองค=กรและกับบุคคลอ่ืน 
2) สามารถทํางานเป?นทีมร�วมกับสาขาวิชาชีพอ่ืน และมีความรับผิดชอบต�อตนเอง          

และผู2อ่ืน ในหน�วยงาน และงานท่ีได2รับมอบหมาย 
3) มีคุณลักษณะของภาวะผู2นํา และภาวะผู2ตามท่ีดี 

2.4.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธ�ระหว;างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ใช2การสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมให2มีการทํางานเป?นกลุ�ม การทํางานท่ีต2องประสานงาน
กับผู2อ่ืนข2ามหลักสูตร หรือต2องค2นคว2าหาข2อมูลจากการสัมภาษณ=บุคคลอ่ืน หรือผู2มีประสบการณ= 
โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ=ระหว�างตัวบุคคลและความสามารถ          
ในการรับผิดชอบดังนี้ 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกับผู2อ่ืน 
2) ประเมินจากการทํางานกลุ�มและงานท่ีได2รับมอบหมาย 
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3) ประเมินจากการปรับตัวเข2ากับสถานการณ=และวัฒนธรรมองค=กรท่ีไปปฏิบัติงานได2เป?น
อย�างดี 

4)  การมีมนุษยสัมพันธ=ท่ีดีกับผู2ร�วมงานในองค=กรและกับบุคคลท่ัวไป 
5)  การมีภาวะผู2นํา 

2.4.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธ�ระหว;างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ�ม
ในชั้นเรียน 

2) สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร�วมกิจกรรมต�างๆ และความครบถ2วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข2อมูล 

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

สารสนเทศ 
1) สามารถใช2เทคนิคทางสถิติ และชีวสถิติในการวิเคราะห=ข2อมูลและแปลความหมาย

ข2อมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
2) สามารถใช2คอมพิวเตอร= และเทคโนโลยีสารสนเทศในการค2นคว2าเก็บรวบรวมข2อมูล 

วิเคราะห=ข2อมูล และเลือกใช2รูปแบบของสื่อการนําเสนออย�างเหมาะสม 
3) สามารถสื่อสารได2อย�างมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การฟdงและการเขียน 

2.5.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข            
การส่ือสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

2) นําเสนอการแก2ปdญหาท่ีเหมาะสม  
2.5.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร           

และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินจากการสอบข2อเขียน การสอบปากเปล�า การสอบปฏิบัติ 
2) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช2ทฤษฎี การเลือกใช2เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือคณิตศาสตร=และสถิติท่ีเก่ียวข2อง 
3) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข2อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช2

เครื่องมือต�างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต�างๆ ท่ีมีการนําเสนอต�อชั้นเรียน 
 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู; รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู;รายวิชา (Curriculum Mapping) 
�ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร� 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  2. ความรู0 3. ทักษะทาง
ปMญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�
ระหว;างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช0เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

1. 4011504 ฟAสิกส=ในชีวิตประจําวัน  �    �  �      � � �  

2. 4021103 เคมีอินทรีย=  �    �  �      � � �  

3. 4021108 เคมีทั่วไป  �    �  �      � � �  

4. 4021109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป � �    �  �  �   �  � � � 

5. 4022506 ชีวเคมี  �    �  �      � � �  

6. 4031101 ชีววิทยา 1  �    �  �     � �  �  

7. 4031102 ชีววิทยา 2  �    �  �     � �  �  

8. 4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  �    �  �     �   �  

9.  4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  �    �  �     �   �  

10.  4032608 จุลชีววิทยาและปรสติสาธารณสุข  �    �  �     �   �  

11.  4111101 หลักสถิติ  �    �  �    �   �   

12.  4141101 หลักสาธารณสุข �    � �  �    �     � 

13.  4141201 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล2อม  �  �  �  �     �  �   

14.  4141202 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  � �   �  �      � �   

15. 4141601 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร=  �    �     �  �  �   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=  ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวดปทุมธานี 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู;รายวิชา (Curriculum Mapping) 
�ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร� 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  2. ความรู0 3. ทักษะทาง
ปMญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�
ระหว;างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช0เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

16. 4141605 ชีวสถิติทางสาธารณสุข � �    �  �    �     � 

17. 4142103 กายวิภาคศาสตร=และสรีรวิทยา �     �   �   �  � � �  

18. 4142105 การส�งเสริมสุขภาพ  �  �  �    �  �  �  �  

19. 4142107 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย �    � �     �  �    � 

20. 4142108 การเรียนรู2และการสื่อสารเพื่อพัฒนาสุขภาพ �    � �     �  �    � 

21. 4142301 การวางแผนและประเมินโครงการสุขภาพในชุมชน  �  �  �  �    �   �   

22. 4142302 อนามัยครอบครัว �  �   �   �   �  �   � 

23. 4142501 โภชนศาสตร=สาธารณสุข   �   �   �  �   �   � 

24. 4142502 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา  �    �  �  �   �   �  

25. 4142503 การจัดโปรแกรมส�งเสริมสุขภาพ    �   � �    �  � �   

26. 4142603 ภาษาอังกฤษสําหรบับุคลากรทางสาธารณสุข � �    �  �  �  �     � 

27. 4142606 พฤติกรรมศาสตร=ทางสาธารณสุข �     �  �     �  �   

28. 4142609 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข    � � � � � �   �    �  

29. 4142610 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพ  �    �     � �     � 

30. 4142611 เทคโนโลยีทางสุขศึกษาและส�งเสรมิสุขภาพ   �   �    �   �   �  

31. 4143110 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ=ทางการสาธารณสุข  �   � �  �  �  �     � 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=  ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวดปทุมธานี 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู;รายวิชา (Curriculum Mapping) 
�ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร� 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  2. ความรู0 3. ทักษะทาง
ปMญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�
ระหว;างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช0เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

32. 4143112 โรคติดต�อและโรคไม�ติดต�อ �   �  � �  �   �  � �   

33. 4143113 การดูแลสุขภาพที่บ2าน �     �  �    �     � 

34. 4143114 ระบบสารสนเทศและการจัดการทางสาธารณสุข  �    �  �  �  �   �   

35. 4143115 หลักประกันแลระบบสุขภาพนานาชาต ิ  �   � �   �    �    � 

36. 4143302 อนามัยชุมชน � �    � � � �    � �   � 

37. 4143303 หลักการควบคุมโรค � �     �   �    �   � 

38. 4143305 วิทยาการระบาด � �    � �  � �  �  �   � 

39. 4143306 การตรวจ ประเมิน และบําบัดโรคเบื้องต2น  � �    �  �   � �  �  �  

40. 4143307 การตรวจ ประเมิน และบําบัดโรคทางสาธารณสุข  �  �  �  �   � �     � 

41. 4143308 การดูแลสุขภาพจิตชุมชน �     �  �    �   �   

42. 4143309 จิตวิทยาทางสาธารณสุข   �   �     � �     � 

43. 4143310 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน � �    �  �    �  �   � 

44. 4143312 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข � �    �  �    �  � �   

45. 4143501 การจัดการระบบสขุภาพ � �    �  �    �    �  

46. 4143604 การบริหารงานสาธารณสุข   �  � �  �    �    �  

47. 4143613 วิธีการและกลยุทธ=ทางสุขศึกษาและการส�งเสรมิสุขภาพ  �    �   �    �   �  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=  ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวดปทุมธานี 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู;รายวิชา (Curriculum Mapping) 
�ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร� 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  2. ความรู0 3. ทักษะทาง
ปMญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�
ระหว;างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช0เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

48. 4143614 การวิเคราะห=พฤตกิรรมสุขภาพ  �    �  �    �   � �  

49. 4143615 เทคนิคและทักษะทางสุขศึกษา �     �    �   �    � 

50. 4143616 หลักและเทคนิคการฝDกอบรมและการประชุม     � �   �    �    � 

51. 4143801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร=   �    � �   � �    �  

52. 4143802 การเตรียมฝDกประสบการณ=วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร=   �    � �   � �    �  

53. 4144108 สุขศึกษาและการส�งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล  �    �   � �   � � �   

54. 4144109 โรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ �     �  �   � �    �  

55. 4144110 สุขศึกษาและการส�งเสริมสุขภาพในชุมชน  �    �     �  �   �  

56. 4144301 การพัฒนาอนามัยชุมชน � �     � �    �  �   � 

57. 4144501 การวางแผนและประเมินโครงการสุขศึกษาและการส�งเสริมสุขภาพ  �   � �  �      �   � 

58. 4144607 การให2คําปรึกษาทางสุขภาพ     � �  �  �   �  �   

59. 4144801 สหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร=  �  �  �  �    � �  �  � 

60. 4144802 การฝDกประสบการณ=วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร=  � � �  �  � �   � �   � � 

61. 4144903 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน  �   �  � �      � �   

62. 4144904 การวิจัยทางสุขศึกษาและการส�งเสริมสุขภาพ  �   �  � �     �  � �  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=  ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวดปทุมธานี 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ� ในการให0ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป?นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=      
ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก ) 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
    2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู0ขณะนักศึกษายังไม;สําเร็จการศึกษา 
         2.1.1มีการวางแผนการกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู2ของนักศึกษาให2
เป?นส�วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยท่ีจะต2องทําความเข2าใจตรงกันท้ัง
มหาวิทยาลัยและนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผู2ประเมินภายนอกจะต2องสามารถตรวจสอบ
ได2 
 2.1.2 ให2นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
 2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได2โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู2และรายงานผล 
 2.1.4 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝDกงานในรายวิชาสหกิจศึกษาซ่ึงทางสถาน
ประกอบการเป?นผู2รายงานว�านักศึกษาปฏิบัติงานได2ตามมาตรฐานหรือไม� 
 2.1.5 พิจารณาทวนสอบจากคะแนนสอบ หรืองานท่ีได2รับมอบหมายว�าสอดคล2องกับ  
ความรับผิดชอบต�อผลการเรียนรู2หรือไม� 
     2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู0หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
          วางแผนการกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู2ของนักศึกษา การทําวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ีทําอย�างต�อเนื่องและนําผลวิจัยท่ีได2ย2อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน�วยงานโดยองค=กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอย�างต�อไปนี้ 
          2.2.1  ภาวการณ=ได2งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต�ละรุ�นท่ีจบการศึกษา ในด2าน 
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต�อความรู2 ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ 
          2.2.2  การตรวจสอบจากผู2ประกอบการ โดยการขอเข2าสัมภาษณ= หรือการส�งแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข2าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาต�างๆ เช�น ปkท่ี 1 ปkท่ี 5 เป?นต2น 
         2.2.3  การประเมินตําแหน�ง และหรือความก2าวหน2าในสายงานของบัณฑิต 
 2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง�ของความพร2อมและความรู2จาก
สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมท้ังเปAดโอกาสให2เสนอข2อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให2ดียิ่งข้ึนด2วย 
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         2.2.5 ความเห็นจากผู2ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตรหรือเป?นอาจารย=พิเศษต�อ
ความพร2อมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข2องกับกระบวนการเรียนรู2และการพัฒนา
องค=ความรู2ของนักศึกษา 
 2.2.6 ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเป?นรูปธรรมได2 อาทิ (1) จํานวนโครงงานท่ีสามารถนําผลไป
ดําเนินงานได2 (2) จํานวนงานวิจัยหรืองานสร2างสรรค=ของนักศึกษาท่ีนําผลการวิจัยไปปรับปรุง ในการ
ทํางาน (3) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จํานวนกิจกรรมการบริการวิชาการแก�สังคม       
(5) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค=กรท่ีทําประโยชน=ต�อสังคม 
 
3. เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    เป?นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานีว�า
ด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก ) 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย� 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย�ใหม; 
    1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย=ใหม�ให2รู2จักมหาวิทยาลัยและคณะให2เข2าใจวัตถุประสงค=และ
เปyาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ โดยจัดให2มี
อาจารย=พ่ีเลี้ยงเพ่ือให2คําแนะนําต�างๆ แก�อาจารย=ใหม� 
    1.2 ให2อาจารย=ใหม�เข2าใจการบริหารวิชาการของคณะและเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีคณะต2องดําเนินการและส�วนท่ีอาจารย=ทุกคนต2องปฏิบัติ 
    1.3  มีการแนะนําอาจารย=ใหม�ให2เข2าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค=ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาท่ีจะ
สอนพร2อมท้ังมอบเอกสารท่ีเก่ียวข2องให2กับอาจารย=ใหม� 
 
2.  การพัฒนาความรู0และทักษะให0แก;คณาจารย� 
    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
         2.1.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารย=ใหม� โดยทุกคนต2องผ�านการอบรม 
สองหลักสูตร คือ หลักสูตรเก่ียวกับการสอนท่ัวไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซ่ึงอาจารย=
ใหม�ทุกคนต2องผ�านการอบรมภายใน 1 ปk ท่ีได2รับการบรรจุและแต�งต้ัง 
         2.1.2  อาจารย=อย�างน2อยร2อยละ 25 ของจํานวนอาจารย=ท้ังหมดต2องผ�านการอบรม
หลักสูตรเก่ียวกับการสอนแบบต�างๆ การสร2างแบบทดสอบต�างๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู2
ท่ีอิงพัฒนาการของผู2เรียน การใช2คอมพิวเตอร=ในการจัดการเรียนการสอน การใช2และผลิตสื่อการสอน
โดยอย�างน2อยต2องอบรมปkละ 10 ชั่วโมง 
   2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด0านอ่ืนๆ 
        2.2.1 สนับสนุนให2อาจารย=ใหม�ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาท้ังในวิชาชีพและวิชาการอ่ืนๆ 
เช�น ความรู2เก่ียวกับคอมพิวเตอร= การใช2สถิติในการวิจัย เป?นต2น 
        2.2.2 สนับสนุนให2อาจารย=จัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือให2มีตําแหน�งทางวิชาการสูงข้ึน 
        2.2.3 ส�งเสริมให2อาจารย=ทําวิจัยท้ังการวิจัยในสาขาวิชาชีพและการวิจัยเพ่ือพัฒนา                
การเรียนการสอน ตลอดจนให2แรงจูงใจแก�ผู2ท่ีมีผลงานทางวิชาการอย�างประจักษ= 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร  

1.1 มีการจัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลด2านวิชาการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร= เพ่ือให2ได2
มาตรฐานและเป?นไปตามวัตถุประสงค=ของหลักสูตร 

1.2 มีการจัดโครงสร2างหลักสูตรตามเกณฑ=ท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 

1.3 จัดผู2สอนท่ีมีคุณวุฒิ ความรู2 ความสามารถและประสบการณ=ท่ีตรงกับเนื้อหาในหลักสูตร 
1.4 คณะกรรมการบริหารคณะเป?นผู2กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน2าท่ีควบคุมดูแลให2มีการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ผลการ

ดําเนินงานตามโครงสร2างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร=และสาขาท่ี
เก่ียวข2อง (มคอ.1) 

1.6 มีการกําหนดให2มีการประเมินการเรียนของนักศึกษา และประเมินการสอนของอาจารย=ผู2สอน
รายวิชาในแต�ละภาคการศึกษา โดยการจัดทํา มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาครบ  
ทุกวิชา โดยมีประธานหลักสูตรลงนามเป?นผู2รับผิดชอบ 

1.7 จัดให2มีการคัดเลือกนักศึกษา โดยใช2มาตรฐานและเกณฑ=ทางการศึกษาตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 

1.8 มีการแต�งต้ังคณะกรรมการติดตามข2อมูลทางด2านสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร=ท่ีทันสมัย ท้ังใน
และต�างประเทศ เพ่ือนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนให2ทันต�อเหตุการณ= 

เป�าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให2 
ทันสมัยโดยอาจารย=และ
นักศึกษาสามารถก2าว
ทันหรือเป?นผู2นําในการ
สร2างองค=ความรู2 ใหม�ๆ
ทางด2านสาธารณสุข
ศาสตร= 
2. กระตุ2นให2นักศึกษา
เกิดความใฝxรู2 มีแนวทาง
การเรียนท่ีสร2างท้ัง
ความรู2 ความสามารถใน
วิชาการวิชาชีพท่ี
ทันสมัย 
3. ตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตรให2มี
คุณภาพมาตรฐาน 
4. มีการประเมิน
มาตรฐานของหลักสูตร
อย�างสมํ่าเสมอ 

1. จัดให2หลักสูตรสอดคล2องกับมาตรฐานวิชาชีพด2าน 
สาธารณสุขศาสตร=ในระดับสากลหรือระดับชาติ  (หาก
มีการกําหนด)  

2. ปรับปรุงหลักสูตรให2ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปk 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให2มท้ัีงภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการเรียนหรือกิจกรรม
ประจําวิชาให2นักศึกษาได2ศึกษาความรู2ทีทั่นสมัยด2วย
ตนเอง 

4. จัดให2มีผู2สนับสนุนการเรียนรู2 และหรือผู2ช�วยสอนเพือ่
กระตุ2นให2นักศึกษาเกิดความใฝxรู2 

5. กําหนดให2อาจารย=ที่สอนมีคุณวุฒิไม�ตํ่ากว�าปริญญาโท
หรือเป?นผู2มีประสบการณ=หลายปkมีจาํนวนคณาจารย=
ประจําไม�น2อยกว�าเกณฑ=มาตรฐาน  

6. สนับสนุนให2อาจารย=ผู2สอนเป?นผู2นําในทางวิชาการและ
หรือเป?นผู2เช่ียวชาญทางวิชาชีพด2านสาธารณสุขศาสตร= 
หรือในด2านท่ีเกี่ยวข2อง 

7. ส�งเสริมอาจารย=ประจาํหลักสูตรให2ไปดูงานในหลักสูตร
หรือวิชาการท่ีเกี่ยวข2องท้ังในและต�างประเทศ 

8. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปk และภายนอกอย�างน2อยทุก 4 ปk 

 

1. หลักสูตรท่ีสามารถอ2างอิงกับมาตรฐานท่ี
กํ าห น ด โด ย ห น� ว ย งาน วิ ช า ชี พ ด2 า น
สาธารณสุขศาสตร=มีความทันสมัยและมี
การปรับปรุงสมํ่าเสมอ 

2. จํานวนวิชาเรียนท่ีมีภาคปฏิบัติ 
   และวิชาเรียนท่ีมีแนวทางให2นักศึกษา 
   ได2ศึกษาค2นคว2าความรู2ใหม�ได2ด2วยตนเอง 
3. จํานวนและรายช่ือคณาจารย= 
   ประจํา ประวัติอาจารย=ด2านคุณวุฒิ 
   ประสบการณ= และการพัฒนาอบรม 
   ของอาจารย= 
4. จํานวนบุคลากรผู2สนับสนุนการเรียนรู2 และ

บันทึกกิจกรรมในการสนับสนุนการเรียนรู2 
5. ผลการประเมินการเรียนการสอน 
   อาจารย=ผู2สอน และการสนับสนุน การ 
   เรียนรู2ของผู2สนับสนุนการเรียนรู2  โดย 
   นักศึกษา 
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการท่ี 
   ประกอบด2วยอาจารย=ภายในคณะฯ 
7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 
   ผู2ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ปk 
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เป�าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
 
 

9. จัดทําฐานข2อมูลทางด2านนักศึกษา อาจารย=อุปกรณ= 
เคร่ืองมือวิจัย งบประมาณ ความร�วมมือกับต�าง 
ประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อเป?น
ข2อมูลในการประเมินของคณะกรรมการ 

10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียน   
การสอนโดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

8. ประเมินผลโดยบัณฑิตผู2สําเร็จการศึกษา
ทุกๆ 2 ปk 

 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
    2.1 การบริหารงบประมาณ 
         ในการดําเนินการตามหลักสูตร จะใช2อาคารท่ีมีอยู�ของคณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี           
และค�าใช2จ�ายเก่ียวกับบุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ส�วนงบลงทุนก็จะขอรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลเช�นกัน สําหรับหมวดค�าใช2สอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงิน
รายได2ของมหาวิทยาลัยซ่ึงเป?นรายรับจากค�าหน�วยกิตนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู;เดิม 
 มหาวิทยาลัยมีความพร2อมด2านหนังสือตําราและการสืบค2นผ�านฐานข2อมูลโดยมี สํานัก
หอสมุดกลางท่ีมีหนังสือด2านการบริหารจัดการและด2านอ่ืนๆ รวมถึงฐานข2อมูลท่ีจะให2สืบค2นส�วนระดับ
คณะก็มีหนังสือตําราเฉพาะทางนอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ=ท่ีใช2สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อย�างพอเพียง 

2.2.1 สถานท่ีและอุปกรณ�การสอน 
ลําดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนท่ีมีอยู; 

1 ห2องพักอาจารย= 3 ห2อง 
2 ห2องบรรยายและปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร= 10 ห2อง 
3 ห2องบรรยายและปฎิบัติการทางสาธารณสุข 4 ห2อง 
4 ห2องคอมพิวเตอร= 10 ห2อง 
5 ศูนย=คอมพิวเตอร= 1 ศูนย= 
6 อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง 
7 อาคารพยาบาล 1 หลัง 
8 คอมพิวเตอร= 30 เครื่อง 
9 เครื่องสแกนเนอร= 1 เครื่อง 
10 เครื่องปริ๊นเตอร= 1 เครื่อง 
11 จอภาพ LCD 4 อัน 
12 เครื่อง LCD 4 เครื่อง 
13 เครื่องเล�น DVD 1 ชุด 
14 โทรทัศน= 1 เครื่อง 
15 เครื่องฉายภาพเสมือนจริง 2 เครื่อง 
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  2.2.2  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=    
ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 
   1)  หนังสือตําราเอกสาร 
      - หนังสือ ตํารา ด2านสุขภาพและสาธารณสุข ภาษาไทย 425 ชื่อเรื่อง 
      - หนังสือ ตํารา ด2านสุขภาพและสาธารณสุข ภาษาอังกฤษ 90 ชื่อเรื่อง 
   2)  วารสารวิชาการ 50 ชื่อเรื่อง 
   3)  ฐานข2อมูลออนไลน= ได2แก� Digital Collection, ABI/INFORM Complete, ACM 
Digital Libraly, H.W.Wilson, ProQuest Dissertation & Theses, Springerlink-Journal, Web 
of Science, Academic Search Premier, Education research Complete, Computers  & 
Applied Sciences Computer, Emerald management, ACS Journal และ Science Direct 
   4)  ทางเวบไซต= 
       - www.moph.go.th 
       - www.dmh.go.th 
       - www.ddc.moph.go.th 
       - www.bihmoph.net 
       - www.hsri.or.th 
       - www.dtam.moph.go.th/alternative 
       - www.thaicam.go.th 
       - www.riclib.nrct.go.th 
       - www.anamai.moph.go.th 
       - www.thaigoodview.com 
       - www.nhso.go.th 
       - www.esanphe.net 
       - http://en.wikipedia.org/wiki/Dental_public_health  
       - http://webofknowledge.com 
       - http://search.ebscohost.com 
       - http://www.sciencedirect.com 
       - http://tlc.thailis.or.th/tdc/basic.php 
       - http://search.proquest.com/autologin 
      - http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml 
   - http://www.springerlink.com 
   5) แหล�งเรียนรู2ต�างๆ ได2แก�  ศูนย=สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ศูนย=การเรียนรู2           
ภูมิปdญญาไทย โรงพยาบาลศูนย= โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล ศูนย=สุขภาพชุมชน สถาบัน
สุขภาพ องค=การปกครองส�วนท2องถ่ิน โรงพยาบาลธัญรักษ= เป?นต2น 
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2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
         เสนอรายชื่อหนังสือท่ีใช2ค2นคว2าประกอบการเรียนการสอนให2สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดซ้ือ เชิญวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญมาบรรยาย สาธิต และจัดกิจกรรม                 
ฝD กปฏิ บั ติ การ จัด ซ้ือวัส ดุ  อุปกรณ= การสอน  เช�น  คอมพิว เตอร=แบบพกพา เครื่อ งพิมพ=                        
เครื่องสแกนเนอร= โต�ะ เก2าอ้ี และอุปกรณ=/สื่อการสอนในแต�ละรายวิชา 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
         ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซ้ือหนังสือและตํารา             
ท่ีเก่ียวข2อง เพ่ือบริการให2อาจารย=และนักศึกษาได2ค2นคว2าและใช2ประกอบการเรียนการสอน ในการ
ประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารย=ผู2สอนแต�ละรายวิชาจะมีส�วนร�วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเป?น นอกจากนี้อาจารย=พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข2อก็
มีส�วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับให2สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซ้ือ
หนังสือด2วย 
 
3.  การบริหารคณาจารย� 
    3.1 การรับอาจารย�ใหม; 
         มีการคัดเลือกอาจารย=ใหม�ตามระเบียบและหลักเกณฑ=ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย=ใหม�
จะต2องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป 
    3.2 การมีส;วนร;วมของคณาจารย�ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
         คณาจารย=ผู2รับผิดชอบหลักสูตรและผู2สอนจะต2องประชุมร�วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให2ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข2อมูลเพ่ือเตรียมไว2
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให2บรรลุเปyาหมายตามหลักสูตร 
และได2บัณฑิตเป?นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค= 
 3.3 การแต;งตั้งอาจารย�พิเศษ 
         สําหรับอาจารย=พิเศษถือว�ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป?นผู2ถ�ายทอดประสบการณ=ตรงจาก
การปฏิบัติมาให2กับนักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายว�าก่ึงหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต2องมีการเชิญ
อาจารย=พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอย�างน2อยวิชาละ 3 ชั่วโมง และอาจารย=พิเศษนั้น ไม�ว�าจะสอน
ท้ังรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต2องเป?นผู2มีประสบการณ=ตรง 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
    4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน;ง 

บุ คลากรสายสนั บ สนุ น ควรมี คุณ วุฒิ ข้ั น ตํ่ าระ ดับปริญ ญ าตรีและ มีความรู2 ด2 าน                     
สาธารณสุขศาสตร= 
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    4.2  การเพ่ิมทักษะความรู0เพ่ือการปฏิบัติงาน 
          บุคลากรต2องเข2าใจโครงสร2างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต2องสามารถบริการให2
อาจารย=สามารถใช2สื่อการสอนได2อย�างสะดวก ซ่ึงจําเป?นต2องให2มีการฝDกอบรมเฉพาะทางทุกคนอย�าง
น2อยคนละ 6 ชั่วโมงต�อปk กรณีท่ีบุคลากรท่ีบรรจุในตําแหน�งนักวิจัย นอกจากจะทําหน2าท่ีสนับสนุน
การวิจัยแล2วยังต2องทําวิจัยร�วมกับคณาจารย=ด2วย 
 
5. การสนับสนุนและการให0คําแนะนํานักศึกษา 
    5.1 การให0คําปรึกษาด0านวิชาการและอ่ืนๆ แก;นักศึกษา 
         คณะมีการแต�งต้ังอาจารย=ท่ีปรึกษาทางวิชาการให2แก�นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปdญหา
ในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย=ท่ีปรึกษาทางวิชาการได2 โดยอาจารย=ของคณะทุกคนจะต2องทํา
หน2าท่ีอาจารย=ท่ีปรึกษาทางวิชาการให2แก�นักศึกษา และทุกคนต2องกําหนดชั่วโมงว�าง (Office Hours) 
เพ่ือให2นักศึกษาเข2าปรึกษาได2 
    5.2 การอุทธรณ�ของนักศึกษา 
         กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคําร2องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย=ในแต�ละรายวิชาได2 
ท้ังนี้เป?นไปตามหลักเกณฑ=และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
6. ความต0องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู0ใช0บัณฑิต 

ความต2องการกําลังคนในด2านสาธารณสุขศาสตร=นั้นพบว�ายังคงมีความต2องการในระดับสูง                 
ท้ังภาครัฐและเอกชนซ่ึงเป?นผลมาจากการขยายกรอบอัตรากําลังด2านเจ2าหน2าท่ีสาธารณสุขในระดับ
ปริญญาตรี ให2สอดคล2องกับการยกระดับสถานีอนามัย(สอ.) เป?นโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล    
(รพสต.) ท่ัวประเทศ การเพ่ิมอัตรากําลังในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน เทศบาล 
ตลอดจนภาคเอกชน เช�น โรงพยาบาลเอกชน สมาคมสุขภาพต�างๆ ดังเช�น จังหวัดปทุมธานีมี รพสต. 
จํานวน 78 แห�ง ขณะนี้มีจํานวนบุคลากรประมาณ 284 คน (กรอบอัตรากําลังกําหนดอย�างน2อย      
5 คน/แห�ง) ซ่ึงพบว�ายังขาดบุคลากรเป?นจํานวนมาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาลเอกชนของจังหวัดปทุมธานี ก็ยังมีบุคลากรด2านสาธารณสุขไม�
เพียงพอตามกรอบอัตรากําลัง (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี, 2554) ดังนั้นจากข2อมูลและ
สถิติข2างต2น จึงพบว�าเจ2าหน2าท่ีสาธารณสุขในหน�วยงานด2านสาธารณสุขยังมีการขาดแคลนท่ัวประเทศ 
(และมีมากในพ้ืนท่ีห�างไกลจากเขตเมือง) ดังนั้นบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร=จึงยังเป?นความต2องการของ
ตลาดแรงงาน     
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7. ตัวบ;งช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน และเกณฑ�การประเมินประจําปH 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปyาหมายตัวบ�งชี้ท้ังหมดอยู�ในเกณฑ=ดีต�อเนื่อง 2 ปkการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ต�อไป ท้ังนี้เกณฑ=การประเมินผ�าน คือ มีการดําเนินงานตามข2อ 1–5 
และอย�างน2อยร2อยละ 80 ของตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว2ในแต�ละปk 
 

ดัชนีบ;งชี้ผลการดาํเนินงาน 
ปHที่ 
1 

ปHที่ 
2 

ปHที่ 
3 

ปHที่ 
4 

ปHที่ 
5 

1 อาจารย=ประจําหลักสูตรอย�างน2อยร2อยละ 80 มีส�วนร�วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล2องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
แห�งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ2ามี) 

X X X X X 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ=ภาคสนาม (ถ2ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย�างน2อยก�อนการเปAดสอนในแต�ละภาค
การศึกษาให2ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ=ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปAดสอนให2ครบทุกรายวิชา          

X X X X X 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังส้ินสุดปkการศึกษา 

 X X X X 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู2ที่กําหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย�างน2อยร2อยละ 25 ของจํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอนในแต�
ละปkการศึกษา 

 X X X X 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ=การสอนหรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู2  จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปkที่แล2ว 

 X X X X 

8 อาจารย=ประจําทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร=เป?นอย�างน2อย   X X X 

9 อาจารย=ใหม� (ถ2ามี) ทุกคน ได2รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด2าน 
การจัดการเรียนการสอน X X X X X 

10 อาจารย=ประจําทุกคนได2รับการพัฒนาในด2านวิชาการ และวิชาชีพไม�น2อยกว�า 
15 ช่ัวโมงต�อปkการศึกษา X X X X X 

11 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได2รับการพัฒนาตรงตามงานท่ีรับผิดชอบ
ทุกคนในแต�ละปk ไม�น2อยกว�าคนละ 10 ช่ัวโมง ต�อปkการศึกษา X X X X X 

12 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปkสุดท2าย/บัณฑิตใหม�ที่มีต�อคุณภาพหลักสูตร 
เฉล่ียไม�น2อยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

 
 

 
 

X X 

13 ระดับความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิตท่ีมีต�อบัณฑิตใหม�  
เฉล่ียไม�น2อยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0     X 

14 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต�อคุณภาพการสอนของอาจารย=เฉล่ียไม�
น2อยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 X X X X X 

15 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต�อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
เฉล่ียไม�น2อยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 X X X X X 
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ�การสอน 
          กระบวนการท่ีจะใช2ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร=ท่ีวางแผนไว2เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู2เรียนโดยอาจารย=ผู2สอนจะต2องประเมินผู2เรียนในทุกๆ หัวข2อว�ามี             
ความเข2าใจหรือไม� โดยอาจประเมินจากการทดสอบย�อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการ
อภิปรายโต2ตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมข2อมูลจากท่ี
กล�าวข2างต2นแล2ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบ้ืองต2นได2ว�าผู2เรียนมีความเข2าใจหรือไม� หากวิธีการท่ีใช2ไม�
สามารถทําให2ผู2เรียนเข2าใจได2ก็จะต2องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคการศึกษา และ
ปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได2ว�าผู2เรียนมีความเข2าใจหรือไม�ในเนื้อหาท่ีได2สอนไป หากพบว�า          
มีปdญหา ก็จะต2องมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต�อไป 
    1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย�ในการใช0แผนกลยุทธ�การสอน 
        ให2นักศึกษาได2มีการประเมินผลการสอนของอาจารย=ในทุกด2าน ท้ังด2านทักษะกลยุทธ=การสอน 
และการใช2สื่อในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
    2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย�เก;า 
          ดําเนินการประเมินจากนักศึกษาโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา         
ซ่ึงอาจารย=นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนักศึกษาเป?นรายบุคคลได2 นอกจากนี้อาจจัด
ประชุมก�อนนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาสําหรับศิษย=เก�านั้นจะประเมินโดยใช2แบบสอบถามหรือ
อาจจะจัดประชุมศิษย=เก�าตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
    2.2 ประเมินจากนายจ0างหรือสถานประกอบการ 
          ดําเนินการโดยสัมภาษณ=จากสถานประกอบการท่ีนักศึกษาไปฝDกปฏิบัติงานหรือใช2วิธีการ            
ส�งแบบสอบถามไปยังผู2ใช2บัณฑิต 
    2.3 ประเมินโดยผู0ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
          ดําเนินการโดยเชิญผู2ทรงคุณวุฒิมาให2ความเห็นหรือจากข2อมูลในรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงาน ในแต�ละปk 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ�การสอน 
    จากการรวบรวมข2อมูลในข2อ 2 จะทําให2ทราบปdญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและใน
แต�ละรายวิชา กรณีท่ีพบปdญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได2ทันทีซ่ึง
ก็จะเป?นการปรับปรุงย�อย ในการปรับปรุงย�อยนั้นควรทําให2ตลอดเวลาท่ีพบปdญหาสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ปk ท้ังนี้เพ่ือให2หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล2องกับ
ความต2องการของผู2ใช2บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข0อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

ว;าด0วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 
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ข0อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
ว;าด0วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

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

 โดยท่ีเป?นการสมควรปรับปรุงข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= 
จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพ่ือให2        
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เป?นไปอย�าง                   
มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 12/2557 เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2557 จึงออกข2อบังคับไว2 ดังต�อไปนี้  
 ข2อ 1 ข2อบังคับนี้เรียกว�า “ข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= 
จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข2อ 2 ข2อบังคับนี้ให2ใช2บังคับกับนักศึกษาท่ีเข2าศึกษาต้ังแต�ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 เป?นต2นไป 
 ข2อ 3 ในข2อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว�า สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม�ต่ํากว�าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท�า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว�า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=  ในพระบรม
ราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว�า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=                         
ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว�า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=                                      
ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี ” หมายความว� า อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ=                                                
ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว�า คณะหรือหน�วยงานท่ีมีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ท่ีนักศึกษาสังกัด ม ห า วิท ย าล ัย ร าช ภ ัฏ ว ไล ยอ ล งก รณ= ในพระบรมราชูปถัมภ=          
จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว�า  คณบดีของคณะ  
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว�า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว�า คณะกรรมการวิชาการคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจําหลักสูตร” หมายความว�า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ท่ีมหาวิทยาลัยแต�งต้ังให2รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว�า ผู2 ซ่ึ งได2รับแต�งต้ังจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี ให2มีหน2าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย=ท่ีปรึกษา” หมายความว�า อาจารย=ท่ีมหาวิทยาลัยแต�งต้ังให2เป?นท่ีปรึกษาของ
นักศึกษาแต�ละหมู�เรียน 

“อาจารย=ประจํา” หมายความว�า อาจารย=ท่ีสังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=  
ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว�า นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน�วยกิต” หมายความว�า นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป?นรายวิชาเพ่ือสะสมหน�วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว�า ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ท่ีมี       
การจัดการศึกษาไม�น2อยกว�า 15 สัปดาห= 

“ภาคฤดูร2อน” หมายความว�า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาท่ี 2 ของปkการศึกษา
ปdจจุบัน และก�อนภาคการศึกษาท่ี 1 ของปkการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว�า วิชาต�าง ๆ ท่ีเปAดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป?นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน�วยกิต” หมายความว�า มาตราท่ีใช2แสดงปริมาณการศึกษาท่ีนักศึกษาได2รับ      
แต�ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว�า การนําหน�วยกิตและค�าระดับคะแนนของ
รายวิชาท่ีเคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช2โดยไม�ต2องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว2นการเรียนรายวิชา” หมายความว�า การนําหน�วยกิตของรายวิชา          
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให2หมายความรวมถึงการนําเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ�มวิชา             
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีได2ศึกษาแล2ว และการเทียบโอนความรู2และการให2หน�วยกิต      
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝDกอาชีพหรือจากประสบการณ=การทํางานมาใช2 
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โดยไม�ต2องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม�
นํามาคํานวณค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟyมสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว�า เอกสารหลักฐานท่ีแสดงว�ามีความรู2           
ตามรายวิชาหรือกลุ�มวิชาท่ีขอยกเว2นการเรียนรายวิชา 

ข2อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข2อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอ่ืนในส�วนท่ีกําหนดไว2แล2ว      
ในข2อบังคับนี้ หรือซ่ึงขัดแย2งกับข2อบังคับนี้ ให2ใช2ข2อบังคับนี้แทน 

ข2อ 5 ให2อธิการบดีรักษาการให2เป?นไปตามข2อบังคับนี้ และให2มีอํานาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข2อบังคับนี้ 

ในกรณีท่ีมีปdญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข2อบังคับนี้ ให2อธิการบดีเป?นผู2มีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข2อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให2มีหน�วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 
ดําเนินงาน ดังต�อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
6.5 อาจารย=ท่ีปรึกษา 

ข2อ 7 การแต�งต้ังสภาวิชาการ ให2เป?นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห�งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข2อ 8 อํานาจหน2าท่ีของสภาวิชาการ ให2 เป?นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห�ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข2อ 9 ให2อธิการบดีแต�งต้ังคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด2วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีได2รับมอบหมาย เป?นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน2าหน�วยงานท่ีรับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        

เป?นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป?นกรรมการ 
9.4 ผู2 อํานวยการสํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป?นกรรมการและ

เลขานุการ 
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9.5 รองผู2อํานวยการสํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 1 คน       
เป?นกรรมการและผู2ช�วยเลขานุการ 

ข2อ 10 ให2คณะกรรมการวิชาการมีหน2าท่ี ดังต�อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร�างประกาศ ระเบียบ หรือข2อบังคับท่ีเก่ียวกับการ       

จัดการศึกษาก�อนนําเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพ่ือแต�งต้ังเป?นอาจารย=พิเศษ อาจารย=ผู2ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย=ผู2ประสานงานรายวิชา 
10.3 กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให2เป?นไปตามระเบียบ ข2อบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู2สําเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู2ท่ีมีคุณสมบัติจะสําเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต�อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน2าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 ข2อ 11 ให2คณะเป?นหน�วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงบริหาร         
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซ่ึงคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด2วย 

11.1 คณบดี เป?นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร เป?นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีท่ีดูแลงานวิชาการ เป?นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน2าสํานักงานคณบดี เป?นผู2ช�วยเลขานุการ 

ข2อ 12 ให2คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน2าท่ี ดังต�อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตํารา และสื่อ

ประกอบการเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ=ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ=ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
(มคอ. 7)     ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากําลังผู2สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต�งต้ังอาจารย=พิเศษ อาจารย=ผู2ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย=ผู2ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต�งต้ังอาจารย=ท่ีปรึกษา 
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12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดําเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปkตาม
วัตถุประสงค=ของหลักสูตร 

12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจําปkตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากลั่นกรองการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน2าท่ีตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

ข2อ 13  ให2มหาวิทยาลัยแต�งต้ังคณะกรรมการประจําหลักสูตรตามเกณฑ=มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย=ประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ=กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข2อ 14  คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีหน2าท่ี ดังต�อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให2ตรงตามเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2  จัดทําโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตํารา สื่อ ประกอบการเรียน     

การสอน และจัดทําแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ=
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ=ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดทําอัตรากําลังผู2สอนเสนอต�อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต�งต้ังอาจารย=พิเศษ อาจารย=ผู2ทรงคุณวุฒิและอาจารย=ผู2ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต�งต้ังอาจารย=ท่ีปรึกษาต�อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการดําเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปkตามวัตถุประสงค=ของ

หลักสูตร 
14.8  ดําเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจําปkตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจํา

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน2าท่ีตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

ข2อ 15 ให2มหาวิทยาลัยแต�งต้ังบุคคลเพ่ือทําหน2าท่ีอาจารย= ท่ีปรึกษา โดยมีหน2าท่ี             
ให2คําปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด2านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให2มีส�วนในการ
ประเมินผลความก2าวหน2าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข2อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช2ระบบทวิภาคโดย 1 ปk

การศึกษาแบ�งออกเป?น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 โดย     
แต�ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม�น2อยกว�า 15 สัปดาห= มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร2อน
ต�อจากภาคการศึกษาท่ี 2 โดยให2มีจํานวนชั่วโมงการศึกษาในแต�ละรายวิชาเทียบเคียงกันได2กับ
การศึกษาภาคปกติ 

ข2อ 17 การกําหนดหน�วยกิตแต�ละรายวิชา ให2กําหนดโดยใช2เกณฑ= ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช2เวลาบรรยายหรืออภิปรายปdญหาไม�น2อยกว�า        

15 ชั่วโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิ บั ติ ท่ี ใช2 เวลาฝDกหรือทดลองไม�น2อยกว�า 30 ชั่ วโมงต�อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝDกงานหรือการฝDกภาคสนามท่ีใช2 เวลาฝDกไม�น2อยกว�า 45 ชั่วโมงต�อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีได2รับมอบหมายท่ีใช2เวลาทําโครงงาน

หรือกิจกรรมไม�น2อยกว�า 45 ชั่วโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบทวิภาค 
ข2อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป?นการจัดการศึกษาท่ีมี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม�น2อยกว�า 9 หน�วยกิต  และไม�เกิน 22 หน�วยกิต  และ         
ภาคฤดูร2อน ไม�เกิน 9 หน�วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม�เต็มเวลา (Part-time Education) เป?นการจัดการศึกษา
ท่ีมีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร2อน ไม�เกิน 9 หน�วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช�วงเวลา (Particular Time Period Education) เป?น
การจัดการศึกษาในบางช�วงเวลาของปkการศึกษา หรือเป?นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป?นการจัดการศึกษาโดยใช2    
การสอนทางไกลผ�านระบบการสื่อสารหรือเครือข�ายสารสนเทศต�าง ๆ หรือเป?นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป?นการจัดการศึกษาเป?นชุด
รายวิชาหรือกลุ�มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป?นการจัด
การศึกษาท่ีกําหนดให2นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.7 ก า ร ศึ ก ษ าแ บ บ น าน าช า ติ  (International Education) เป? น ก า ร               
จัดการศึกษาโดยใช2ภาษาต�างประเทศท้ังหมดซ่ึงอาจจะเป?นความร�วมมือของสถานศึกษา               
หรือหน�วยงานในประเทศ หรือต�างประเทศ และมีการจัดการให2มีมาตรฐานเช�นเดียวกับหลักสูตร
สากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน�วยกิต (Pre-degree Education) เป?นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน�วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 
Degree Program) เป?นการจัดการศึกษาท่ีให2ผู2เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร2อมกัน 2 หลักสูตร 
โดยผู2สําเร็จการศึกษาจะได2รับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาท่ี  2 (The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป?นการจัดการศึกษาท่ีให2ผู2เรียนท่ีสําเร็จปริญญาตรีแล2วมาศึกษา     
ในระดับปริญญาตรีเพ่ือรับปริญญาท่ี 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก2าวหน2า (Bachelor’s Honors 
Program) เป?นการจัดการศึกษาให2ผู2เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด2านสติปdญญา ความรู2ความสามารถ 
ได2ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นว�าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข2อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว2 2 ระดับ ดังนี้ 
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปk ให2มีจํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

ไม�น2อยกว�า 90 หน�วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซ่ึงจัดไว2 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปk ) ให2 มีจํานวนหน�วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 120 หน�วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปk ) ให2 มีจํานวนหน�วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 150 หน�วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ให2 มีจํานวนหน�วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 72 หน�วยกิต 
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ข2อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให2เป?นไปตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให2ใช2เวลาการศึกษา ดังนี้ 

20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช2 เวลาในการศึกษาไม�น2 อยกว�า 5               
ภาคการศึกษาปกติและไม�เกิน 6 ปkการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปk) ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 6         
ภาคการศึกษาปกติและไม�เกิน 8 ปkการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปk) ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 8         
ภาคการศึกษาปกติและไม�เกิน 10 ปkการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อย
กว�า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม�เกิน 4 ปkการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม�เต็มเวลาให2ใช2เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช2 เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 10               

ภาคการศึกษาปกติและไม�เกิน 9 ปkการศึกษา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปk) ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม�เกิน 12 ปkการศึกษา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปk) ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม�เกิน 15 ปkการศึกษา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อย

กว�า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม�เกิน 6 ปkการศึกษา 
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให2เป?นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด 4 
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู0สมัครเข0าเปJนนักศึกษา 

 
ข2อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข2าศึกษา และการรายงานตัวเข2าเป?นนักศึกษา 

ให2เป?นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ= และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข2อ 22 คุณสมบัติของผู2สมัครเข2าเป?นนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปk และปริญญาตรี 5 ปk ต2องสําเร็จ
การศึกษาไม�ตํ่ากว�าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ต2องสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท�าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
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22.3 ไม�เคยเป?นผู2มีความประพฤติเสียหายร2ายแรง 
22.4 ไม�เป?นคนวิกลจริตและไม�เป?นโรคติดต�อร2ายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
22.5 มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว2ในหลักสูตรท่ีจะเข2าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ข2อ 23 คุณสมบัติของผู2สมัครเข2าเป?นนักศึกษาสะสมหน�วยกิต  

23 .1 สํ า เร็จการศึกษาไม� ตํ่ ากว�าชั้ นมัธยมศึกษาตอนต2นหรือเทียบเท� าจาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

23.2 ไม�เคยเป?นผู2มีความประพฤติเสียหายร2ายแรง 
23.3 ไม�เป?นคนวิกลจริตและไม�เป?นโรคติดต�อร2ายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว2ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การข้ึนทะเบียนเปJนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข2อ 24 การข้ึนทะเบียนเป?นนักศึกษา 

24.1 ผู2ท่ีได2รับคัดเลือกเป?นนักศึกษาต2องมารายงานตัว ส�งหลักฐาน และชําระเงิน
ค�าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะมีสภาพเป?นนักศึกษา 

24.2 ผู2ท่ีได2รับคัดเลือกเป?นนักศึกษาไม�มารายงานตัว ส�งหลักฐาน และชําระเงิน
ค�าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ให2ถือว�าผู2นั้นสละสิทธิ์การเป?นนักศึกษา เว2นแต�จะ
ได2รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข2อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ�งออกเป?น 2 ประเภท ได2แก� 
25 .1  นั ก ศึ กษาเต็ ม เวลา หมาย ถึ ง นั ก ศึกษ าท่ี มีการลงทะเบี ยน เรียน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม�น2อยกว�า 9 หน�วยกิต และไม�เกิน 22 หน�วยกิต และภาคฤดูร2อนไม�เกิน          
9 หน�วยกิต 

25.2 นั กศึ กษาไม� เต็ มเวลา หมายถึ ง นั ก ศึ กษาท่ี มี การลงทะเบี ยนเรี ยน                                                                      
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร2อนไม�เกิน 9 หน�วยกิต 

ข2อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต2องลงทะเบียนเรียนและชําระเงินตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแต�ละ 

ภาคการศึกษาหากพ2นกําหนดจะถือว�าพ2นสภาพการเป?นนักศึกษา เว2นแต�มีการชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 กําหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการชําระเงิน
ค�าธรรมเนียมการศึกษาให2เป?นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต�ละภาคการศึกษาปกติ ให2ลงทะเบียนเรียน     
ไม�น2อยกว�า 9 หน�วยกิต และไม�เกิน 22 หน�วยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร2อนให2ลงทะเบียนเรียน
ไม�เกิน 9 หน�วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม�เต็มเวลาให2ลงทะเบียนเรียนในแต�ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร2อนไม�เกิน 9 หน�วยกิต สําหรับภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาออกฝDกประสบการณ=วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา หรือภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาท่ีขอยกเว2นการลงทะเบียน
รายวิชา สามารถลงทะเบียนเรียนน2อยกว�า 9 หน�วยกิตได2 

ในกรณีท่ีมีความจําเป?นหรือกรณีจะขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม�เกิน 25 หน�วยกิตในภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม�เต็มเวลาลงทะเบียนได2ไม�เกิน 15 หน�วยกิต และไม�เกิน 12 หน�วยกิตในภาคฤดูร2อน 
ท้ังนี้ให2คณบดีเป?นผู2พิจารณาอนุมัติ โดยคําแนะนําของอาจารย=ท่ีปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร ก�อนการลงทะเบียน  

การเปAดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร2อน ให2เป?นไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให2จัดเวลาการเรียนการสอนไม�น2อยกว�า     
8 สัปดาห= แต�ไม�เกิน 12 สัปดาห= ในกรณีมีความจําเป?นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห= โดยต2องมี
จํานวนชั่วโมงเรียนต�อหน�วยกิตในแต�ละรายวิชาเท�ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาท่ีเรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร2อนได2ใน
รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข2อใดข2อหนึ่งดังต�อไปนี้ 

26.3.1 วิชาท่ีกําหนดไว2ในแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรให2เปAดสอนในภาคฤดูร2อน 
และจะต2องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม�น2อยกว�า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปAดสอน
ให2แก�นักศึกษาท่ีเคยเรียนวิชานั้นมาก�อนและมีผลการประเมินไม�ผ�านเท�านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให2เปAดสอนได2ตามความจําเป?นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาท่ีต2องศึกษาเป?นภาคการศึกษาสุดท2าย เพ่ือให2ครบตามโครงสร2าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
26.4 นักศึกษาท่ีไม�ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะถูก

ปรับค�าลงทะเบียนเรียนล�าช2าเป?นรายวันตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
26.5 เม่ือพ2นระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไม�อนุญาตให2

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว2นแต�จะมีเหตุผลอันควรและต2องได2รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีท่ีได2รับมอบหมายก�อนหมดกําหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเป?นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได2อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได2ท้ังสองหลักสูตร ท้ังนี้ต2องเป?นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว2นการเรียนรายวิชาตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

26.8 นักศึกษาท่ีเรียนครบหน�วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได2คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู�ในเกณฑ=ท่ีสําเร็จการศึกษาแล2ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม�ได2 เว2นแต�ศึกษา
อยู�ในระยะเวลาตามท่ีหลักสูตรกําหนด หรือเป?นนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู�ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ    
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จํากัดจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต2องตรวจสอบสถานสภาพการเป?นนักศึกษาก�อน ถ2าไม�มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต�ได2ลงทะเบียนเรียนและชําระค�าธรรมเนียมการศึกษาไปแล2ว จะไม�มีสิทธิ์ขอ
ค�าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู2พ2นสภาพการเป?นนักศึกษา ไม�มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู2พ2นสภาพการ
เป?นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให2ถือว�าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม�สมบูรณ= 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต�างมหาวิทยาลัยได2 โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข2อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมีวิชาบังคับก�อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต2องลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเป?นวิชาบังคับและได2ผลการเรียนไม�ตํ่ากว�า 

D หรือ P ก�อนลงทะเบียนรายวิชาต�อเนื่อง มิฉะนั้นให2ถือว�าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต�อเนื่องเป?น
โมฆะ เว2นแต�บางหลักสูตรท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือภายใต2การควบคุมขององค=กรวิชาชีพให2เป?นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป?น F ได2 ยกเว2นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท2าย
เพ่ือให2ครบตามโครงสร2างของหลักสูตร 

ข2อ 28 การลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดท่ีนักศึกษาสอบได2 D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้าได2

ต�อเม่ือได2รับอนุมัติจากคณบดีของคณะท่ีรายวิชาสังกัด โดยจํานวนหน�วยกิตและค�าคะแนนของ
รายวิชาท่ีเรียนซํ้านี้ต2องนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช�นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาท่ีได2 F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต2องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซํ้าอีก จนกว�าจะได2รับผลการเรียนไม�ต่ํากว�า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาท่ีได2รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ�มเดียวกันแทนได2 เพ่ือให2ครบตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว2ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาท่ีได2รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได2 ท้ังนี้หากเรียนครบตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว2ในหลักสูตรแล2ว จะไม�เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได2 
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ข2อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม�นับหน�วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม�นับหน�วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม�นับหน�วยกิตรวมเข2ากับจํานวนหน�วยกิตในภาคการศึกษาและจํานวนหน�วยกิตตาม
หลักสูตร 

29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม�นับหน�วยกิตได2ก็ต�อเม่ือได2รับความ
เห็นชอบจากอาจารย=ผู2สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให2บุคคลภายนอกท่ีไม�ใช�นักศึกษาเข2าเรียนบางรายวิชาเป?น
พิเศษได2 แต�ผู2นั้นจะต2องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต2อง
ปฏิบัติตามข2อบังคับและระเบียบต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัยท้ังนี้ต2องเสียค�าธรรมเนียมการศึกษาเช�นเดียวกับ
นักศึกษาท่ีเรียนแบบไม�เต็มเวลา 

ข2อ 30 การขอเปAดหมู�เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปAดหมู�เรียนพิเศษท่ีเปAดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให2เฉพาะกรณี

ดังต�อไปนี้ 
30.1 เป?นภาคการศึกษาสุดท2ายท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา แต�รายวิชาท่ีจะ

เรียนตามโครงสร2างของหลักสูตรไม�เปAดสอนหรือเปAดสอนแต�นักศึกษาไม�สามารถลงทะเบียนเรียนได2 
30.2 รายวิชาดังกล�าวจะไม�มีเปAดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาท่ีขอเปAดจะต2องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม�ซํ้าซ2อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกติ 
30.4 นักศึกษาต2องยื่นคําร2องขอเปAดหมู� พิเศษภายในสัปดาห=แรกของการเปAด        

ภาคการศึกษา 
ข2อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต2องได2รับอนุมัติจากคณบดี โดย        
ความเห็นชอบจากอาจารย=ผู2สอนและอาจารย=ท่ีปรึกษาก�อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต2องกระทําภายใน 3 สัปดาห=แรกของ              
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห=แรกของภาคฤดูร2อน หากมีความจําเป?นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได2ภายใน 6 สัปดาห=แรกของภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ต2องเป?นไปตามข2อ 26.3 แต�จํานวนหน�วยกิต    
ท่ีคงเหลือจะต2องไม�น2อยกว�า 9 หน�วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต2องดําเนินการให2เสร็จสิ้นก�อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม�น2อยกว�า 1 สัปดาห= 

ข2อ 32 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให2พักการเรียน จะต2องชําระ

เงินค�าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ2นสภาพนักศึกษา 
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32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให2ดําเนินการให2แล2วเสร็จภายใน                                             
3 สัปดาห=แรก นับจากวันเปAดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห=แรกจากวันเปAดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร2อน มิฉะนั้นจะต2องเสียค�าปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข2อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให2เป?นไปตามหมวด 7 การวัดและ     
การประเมินผล 

หมวด 6 
การเรียน การฝQกประสบการณ�วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข2อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต2องมีเวลาเรียนไม�น2อยกว�าร2อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีท่ีนักศึกษามีเวลาเรียนน2อยกว�าร2อยละ 80 แต�ไม�ตํ่ากว�าร2อยละ 60 
ให2ยื่นคําร2องขอมีสิทธิ์สอบพร2อมหลักฐานแสดงเหตุจําเป?นของการขาดเรียนต�ออาจารย=ผู2สอน โดยผ�าน
ความเห็นชอบของอาจารย=ท่ีปรึกษาและให2อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก�อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห= สําหรับนักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนน2อยกว�าร2อยละ 60 ให2ได2รับผล
การเรียนเป?น F หรือ NP 

ข2อ 35 การฝDกประสบการณ=วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต2องฝDกประสบการณ=วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามท่ีระบุไว2ในหลักสูตร     

ถ2าผู2ใดปฏิบัติไม�ครบถ2วน ให2ถือว�าการศึกษายังไม�สมบูรณ= 
35.2 ในระหว�างการฝDกประสบการณ=วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต2อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข2อกําหนดทุกประการ หากฝxาฝ{น อาจารย=นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน�วยงานฝDกประสบการณ=วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส�งตัวกลับและดําเนินการให2ฝDก
ประสบการณ=วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม� 
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หมวด 7 
การวัดและการประเมินผล 

 
ข2อ 36 ให2มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต�าง ๆ ตามหลักสูตรเป?น 2 ระบบ ดังนี้ 

36.1 ระบบมีค�าระดับคะแนน แบ�งเป?น 8 ระดับ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค�าระดับคะแนน 
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 (Fail) 0 

ระบบนี้ใช2สําหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาท่ีบังคับเรียนตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนท่ีถือว�าได2รับการประเมินผ�านต2องไม�ตํ่ากว�า “D” ถ2านักศึกษาได2ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดตํ่ากว�า “D” ต2องลงทะเบียนเรียนใหม�จนกว�าจะสอบได2 กรณีวิชาเลือกถ2าได2ระดับคะแนน F  
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได2 ส�วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝDกประสบการณ=
วิชาชีพ รายวิชาฝDกประสบการณ=วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ2าได2ระดับ
คะแนนตํ่ากว�า “C” ถือว�าสอบตก นักศึกษาจะต2องลงทะเบียนเรียนใหม� 

36.2 ระบบไม�มีค�าระดับคะแนน  กําหนดสัญลักษณ=การประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักษณ= ความหมาย 
 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ�านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ�าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม�ผ�าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได2รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว2นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม�สมบูรณ= 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป?นพิเศษ โดยไม�นับ

หน�วยกิต 
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ระบบนี้ใช2สําหรับการประเมินผลรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับให2เรียนเพ่ิมตาม
ข2อกําหนดเฉพาะ และรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดให2เรียนเพ่ิม หรือใช2สําหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม�นับหน�วยกิต 

กรณีรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับให2เรียนเพ่ิมตามข2อกําหนดเฉพาะและรายวิชา 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดให2เรียนเพ่ิมถ2าได2ผลการประเมินไม�ผ�าน (NP) นักศึกษาต2องลงทะเบียน
เรียนใหม�จนกว�าจะผ�าน    

ข2อ 37 ข2อกําหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ=ต�างๆ  มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช2สําหรับการประเมินผ�านในรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนเรียน

เป?นพิเศษโดยไม�นับหน�วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช2สําหรับการบันทึกรายวิชาท่ีได2รับอนุมัติให2ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต2องดําเนินการให2เสร็จสิ้นก�อนกําหนดสอบปลายภาคไม�น2อยกว�า 1 สัปดาห=หรือตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดและใช2ในกรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให2พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล2ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช2สําหรับบันทึกการยกเว2นการเรียนรายวิชา 
37.4  I  (Incomplete) ใช2สําหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาท่ีผลการ

เรียนไม�สมบูรณ=เม่ือสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาท่ีได2 “I” จะต2องดําเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนนให2เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให2ดําเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังทํางานไม�สมบูรณ= ไม�ติดต�อผู2สอนหรือไม�สามารถส�ง
งานได2ตามเวลาท่ีกําหนด ให2ผู2สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนท่ีมีอยู�ให2เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย=ผู2สอนไม�ส�งผลการศึกษาตามกําหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป?น “F” เว2นแต�กรณีท่ีไม�ใช�ความบกพร�องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให2ขยายเวลาต�อไปได2 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได2รับอนุญาตให2สอบ แต�ไม�
มาสอบภายในเวลาท่ีกําหนด หรือสําหรับนักศึกษาท่ีไม�ได2รับอนุญาตให2สอบ ให2อาจารย=ผู2สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนท่ีมีอยู�ให2เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย=ไม�ส�งผลการศึกษาตาม
กําหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป?น “F”  
                ข2อ 38  รายวิชาท่ีได2รับการยกเว2นการเรียน ให2ได2รับผลการประเมินเป?น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม�นํามาคิดค�าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข2อ 39 นักศึกษาท่ีเข2าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซํ้ากับรายวิชาท่ีศึกษามาแล2วในระดับอนุปริญญาไม�ได2 หากลงทะเบียนซํ้าให2เว2นการนับหน�วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร2างของหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาอยู� ยกเว2นได2รับอนุมัติจากคณบดีท่ี
รายวิชานั้นสังกัดอยู� 

ข2อ 40 การนับจํานวนหน�วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร2างของหลักสูตรให2นับเฉพาะ
หน�วยกิตของรายวิชาท่ีได2รับการประเมินผลการเรียนว�าผ�านเท�านั้น 
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ข2อ 41 ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให2คํานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหน�วยกิตกับค�าระดับคะแนนของแต�ละ
รายวิชาเป?นตัวต้ังและหารด2วยจํานวนหน�วยกิตของภาคการศึกษานั้น การคํานวณดังกล�าวให2ต้ังหารถึง
ทศนิยม 2 ตําแหน�งโดยไม�ปdดเศษ 

ข2อ 42 ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให2คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาต้ังแต�เริ่มเข2าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท2าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหน�วยกิตกับค�าระดับคะแนนของแต�ละ
รายวิชาท่ีศึกษาท้ังหมดเป?นตัวต้ังและหารด2วยจํานวนหน�วยกิตท้ังหมด การคํานวณดังกล�าวให2ต้ังหาร
ถึงทศนิยม 2 ตําแหน�งโดยไม�ปdดเศษ 

ข2อ 43 รายวิชาท่ีได2ผลการศึกษาเป?น F ให2นํามาคิดค�าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค�าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข2อ 44 ผลการศึกษาระบบไม�มีค�าระดับคะแนน ไม�ต2องนับรวมหน�วยกิตเป?นตัวหารแต�ให2นับ
หน�วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตร 

ข2อ 45 ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาได2 I ให2คํานวณค�าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาท่ีไม�ได2 I เท�านั้น 

ข2อ 46 เม่ือนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร2างหลักสูตรแล2ว และได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต้ังแต� 1.80 ข้ึนไป แต�ไม�ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมท่ีได2รับผล
การศึกษาเป?น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม�เพ่ิมเติม เพ่ือทําค�าระดับคะแนนเฉลี่ยให2ถึง 
2.00 กรณีเป?นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให2ฝxายทะเบียนนําค�าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต2องอยู�ในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

ข2อ 47 ในกรณีท่ีมีความจําเป?นอันไม�อาจก2าวล�วงเสียได2 ท่ีอาจารย=ผู2สอนไม�สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได2 ให2มหาวิทยาลัยแต�งต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย0ายคณะ การเปล่ียนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข2อ 48 การย2ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาท่ีจะขอย2ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต2องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม�น2อยกว�า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม�น2อยกว�า 2.50 ท้ังนี้ไม�นับภาคการศึกษาท่ีลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให2พักการเรียนและไม�เคยได2รับอนุมัติให2ย2ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก�อน 

48.2 ในการยื่นคําร2องขอย2ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต2องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ�านการพิจารณา หรือดําเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยกําหนด 

48.3 การย2ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต2องดําเนินการให2เสร็จสิ้นก�อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต�าง ๆ ท่ีนักศึกษาย2ายคณะ เรียนมา ให2เป?นไปตามหมวดท่ี 9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2นการเรียนรายวิชา 
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48.5 ระยะเวลาเรียน ให2นับต้ังแต�เริ่มเข2าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย2ายให2เป?นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาท่ีย2ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต2องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ท่ีย2ายไปไม�น2อยกว�า 1 ปkการศึกษาจึงจะขอสําเร็จการศึกษาได2 ท้ังนี้ไม�นับภาคการศึกษาท่ีลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให2พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาท่ีย2ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต2องชําระค�าธรรมเนียมตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ข2อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมี         

วิทยฐานะเทียบเท�ามหาวิทยาลัยและกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได2กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป?นนักศึกษาได2โดยได2รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะได2รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ2วนตามข2อ 22 
49.2.2 ไม�เป?นผู2ท่ีพ2นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด2วยมีกรณีความผิด

ทางวินัย 
4 9 .2 .3  ได2 ศึ ก ษ าอ ยู� ใน ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ าม าแ ล2 ว ไม� น2 อ ย ก ว� า                       

1 ภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ไม�นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งให2พักการเรียน และต2องได2ค�าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต� 2.00 ข้ึนไป 

49.2.4 นักศึกษาท่ีประสงค=จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต2องส�งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม�น2อยกว�า 6 สัปดาห= ก�อนเปAดภาคการศึกษาท่ีประสงค=จะเข2าศึกษานั้นพร2อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

49.2.5 นักศึกษาท่ีโอนมาต2องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม�น2อยกว�า 1 ปk
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว2นการเรียนรายวิชาให2เป?นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว0นการเรียนรายวิชา 
 
ข2อ 50 ผู2มีสิทธิได2รับการเทียบโอนผลการเรียน ต2องมีคุณสมบัติข2อใดข2อหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 

50.1 กําลังศึกษาอยู�ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล2วโอนย2าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข2าศึกษาระดับปริญญา
ตรีท่ี 2 

50.3 ผ�านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
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50.4 เป?นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข2อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  

51.1 ต2องเป?นรายวิชาท่ีศึกษาจากมหาวิทยาลัยซ่ึงเป?นส�วนหนึ่งของหลักสูตรท่ี
โอนย2ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป?นผู2เลือก 

51.2 ต2องเป?นรายวิชาท่ีมีคําอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ=และเทียบเคียง
กันได2 

51.3 ต2องไม�ใช�รายวิชาดังต�อไปนี้ สัมมนา ปdญหาพิเศษ เตรียมฝDกประสบการณ=
วิชาชีพ ฝDกประสบการณ=วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

ข2อ 52 ผู2มีสิทธิได2รับการยกเว2นการเรียนรายวิชา ต2องมีคุณสมบัติข2อใดข2อหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 
52.1 สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ�านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย2ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝDกอาชีพ หรือ

ประสบการณ=ทํางานและต2องมีความรู2พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�าสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข2าศึกษา
ปริญญาตรีใบท่ี 2 สามารถยกเว2นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หน�วยกิต 
และต2องเรียนเพ่ิมรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข2อ 53 การพิจารณายกเว2นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป?นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท�า 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน�วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป?นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม�น2อยกว�า      
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีขอยกเว2นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป?นรายวิชาหรือกลุ�มวิชาท่ีได2ระดับคะแนนไม�ตํ่ากว�า C หรือได2       
ค�าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท�าในรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป?นค�าระดับ และได2ผลการ
ประเมินผ�านในรายวิชาท่ีไม�ประเมินผลเป?นค�าระดับไม�ตํ่ากว�า P ท้ังนี้ต2องเป?นไปตามเง่ือนไขของ
หลักสูตรนั้นกําหนด 

53.1.4 จํานวนหน�วยกิตท่ีได2รับการยกเว2นการเรียนรายวิชารวมแล2วต2องไม�เกิน
สามในสี่ของจํานวนหน�วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีกําลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ�มวิชาท่ีได2รับการยกเว2นการเรียนรายวิชา ให2บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช2อักษร T 

53.1.6 ต2องไม�ใช�รายวิชาดังต�อไปนี้ สัมมนา ปdญหาพิเศษ เตรียมฝDกประสบการณ=
วิชาชีพ ฝDกประสบการณ=วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
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53.1.7 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปAดหลักสูตรใหม� เทียบโอนนักศึกษาเข2าศึกษาได2
ไม�เกินชั้นปkและภาคการศึกษาท่ีได2รับอนุญาตให2มีนักศึกษาเรียนอยู� ตามหลักสูตรท่ีได2รับความ
เห็นชอบแล2ว 

53.1.8 กรณีท่ีไม�เป?นไปตามข2อ 53.1.1 – 53.1.7 ให2อยู�ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ=ทํางาน         
เข2าสู�การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู2จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ=ทํางาน จะเทียบเป?นรายวิชาหรือกลุ�มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาท่ีเปAดสอน     
ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู2และการให2หน�วยกิตสําหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ=ทํางาน เข2าสู�การศึกษาในระบบให2คณะกรรมการประเมิน
การยกเว2นการเรียนรายวิชาใช2วิธีการอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�างดังต�อไปนี้ เป?นหลักเกณฑ=ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบท่ีคณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมท่ีจัดโดยหน�วยงานต�างๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟyมสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต2องเทียบได2ไม�ตํ่ากว�าคะแนน C หรือ ค�าระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท�าสําหรับรายวิชาหรือกลุ�มวิชา จึงจะให2จํานวนหน�วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ�มวิชานั้น แต�จะไม�ให2ระดับคะแนน และไม�มีการนํามาคิดค�าระดับคะแนน หรือค�าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให2มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน�วยกิตท่ีได2จากการทดสอบมาตรฐาน ให2บันทึกเป?น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน�วยกิตท่ีได2จากการทดสอบท่ีคณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให2

บันทึกเป?น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน�วยกิตท่ีได2จากการประเมินหรืออบรมท่ีจัดโดยหน�วยงานต�าง 

ๆ ให2บันทึกเป?น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน�วยกิตท่ีได2จากการเสนอแฟyมสะสมงาน ให2บันทึกเป?น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาท่ีขอยกเว2นการเรียนรายวิชาจะต2องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อย�างน2อย 1 ปkการศึกษา จึงจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา 
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53.2.5 ให2มหาวิทยาลัยแต�งต้ังคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว2นการเรียนรายวิชา ประกอบด2วย 

(1) คณบดีคณะท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ
กลุ�มวิชาท่ีจะขอยกเว2นการเรียนรายวิชาเป?นประธาน 

(2) อาจารย=หรือผู2เชียวชาญในหลักสูตรท่ีจะขอยกเว2นการเรียน
รายวิชาจํานวนอย�างน2อยหนึ่งคนแต�ไม�เกินสามคนโดยคําแนะนําของคณบดีตาม (1) เป?นกรรมการ 

(3) ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรของรายวิชาท่ีจะขอยกเว2น
การเรียนรายวิชาเป?นกรรมการและเลขานุการ 

เม่ือคณะกรรมการประเมินการยกเว2นการเรียนรายวิชาดําเนินการ
เสร็จสิ้นแล2ว ให2รายงานผลการประเมินการยกเว2นการเรียนรายวิชาไปยังสํานักส�งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพ่ือเสนอให2มหาวิทยาลัยอนุมัติต�อไป 

ข2อ 54 กําหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2นการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาท่ีประสงค=จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว2นการเรียนรายวิชาหรือกลุ�มวิชา 

จะต2องยื่นคําร2องต�อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห= นับจากวันเปAดภาคการศึกษาแรกท่ีเข2าศึกษา เว2นแต�
ได2รับอนุมัติจากอธิการบดี แต�ท้ังนี้ต2องไม�เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว2นการเรียนรายวิชาได2เพียงครั้งเดียว 

ข2อ 55 การนับจํานวนภาคการศึกษาของผู2ท่ีได2รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2น
การเรียนรายวิชาให2ถือเกณฑ=ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให2นับจํานวนหน�วยกิต ได2ไม�เกิน 22 หน�วยกิต
เป?น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม�เต็มเวลาให2นับจํานวนหน�วยกิตได2ไม�เกิน 9 หน�วยกิต
เป?น 1 ภาคการศึกษา 

ข2อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2นการเรียนรายวิชา ต2องชําระค�าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ0นสภาพการเปJนนักศึกษา 

 
ข2อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นคําขอลาพักการเรียนได2ในกรณีต�อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ=หรือเรียกระดมพลเข2ารับราชการทหารกองประจําการ 
57.1.2 ได2รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว�างประเทศหรือทุนอ่ืนใด          

ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
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57.1.3 เจ็บปxวยจนต2องพักรักษาตัวเป?นเวลานานเกินกว�าร2อยละ 20 ของเวลา
เรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย=จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว�าด2วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เม่ือนักศึกษามีความจําเป?นส�วนตัวอาจยื่นคําร2องขอลาพักการเรียนได2 
ถ2าลงทะเบียนเรียนมาแล2วอย�างน2อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาท่ีต2องลาพักการเรียนให2ยื่นคําร2องภายในสัปดาห= ท่ี  3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให2ลาพักการเรียนให2เป?นอํานาจของคณบดี 
นัก ศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุ มั ติต�อคณบดีไม� เกิน                

1 ภาคการศึกษา ถ2านักศึกษามีความจําเป?นท่ีจะต2องลาพักการเรียนมากกว�า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เม่ือครบกําหนดพักการเรียนแล2วยังมีความจําเป?นท่ีจะต2องพักการเรียนต�อไปอีก ให2ยื่นคําร2องขอพัก
การเรียนใหม�และต2องได2รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณี ท่ีนักศึกษาได2รับอนุ มั ติให2ลาพักการเรียนให2นับระยะเวลาท่ี           
ลาพักการเรียนเข2ารวมในระยะเวลาการศึกษาด2วย 

57.4 นักศึกษาท่ีได2รับอนุมัติให2ลาพักการเรียน เม่ือจะกลับเข2าเรียนจะต2องยื่นคําร2อง
ขอกลับเข2าเรียนก�อนวันเปAดภาคการศึกษาไม�น2อยกว�า 2 สัปดาห= และเม่ือได2รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล2วจึงจะกลับเข2าเรียนได2 

ข2อ 58 นักศึกษาท่ีประสงค=จะลาออกจากความเป?นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให2ยื่น
หนังสือลาออก และต2องได2รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก�อน การลาออกจึงจะสมบูรณ= 

ข2อ 59 การพ2นสภาพการเป?นนักศึกษา 
59.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได2รับอนุมัติให2ลาออก 
59.3 ไม�รักษาสภาพนักศึกษาในแต�ละภาคการศึกษา 
59.4 ได2 ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝDกประสบการณ= วิชาชีพ  รายวิชา               

ฝDกประสบการณ=วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ตํ่ากว�า C เป?นครั้งท่ี 2 
ยกเว2นนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีประสงค=จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�า 1.60 เม่ือสิ้นปkการศึกษา
ปกติท่ี 1 หรือมีผลการประเมินได2รับค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�า 1.80 เม่ือสิ้นปkการศึกษาปกติ
ท่ี 2 นับต้ังแต�เริ่มเข2าเรียน และในทุก ๆ ปkการศึกษาปกติถัดไป ยกเว2นนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ประสงค=จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

สํ าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม� เต็มเวลาให2นํ าภาคฤดูร2อนมารวมเป? น             
ภาคการศึกษาด2วย 
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ในกรณีท่ีภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม�ต2องนํามาคิด ให2คิดค�า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาท่ีมีค�าระดับคะแนน 

59.6 ใช2เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข2อ 22 อย�างใดอย�างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข2อ 60  นักศึกษาพ2นสภาพการเป?นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม�รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นคําร2อง พร2อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป?นนักศึกษาต�อมหาวิทยาลัย และเม่ือ
ได2รับอนุมัติแล2วต2องชําระเงิน ค�าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป?นนักศึกษา และค�าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป?นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 11 
การสําเร็จการศึกษา 

 
ข2อ 61 นักศึกษาท่ีถือว�าสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต2องมีคุณสมบัติครบถ2วนทุกข2อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได2รายวิชาต�าง ๆ ครบตามโครงสร2างของหลักสูตรตามเกณฑ=             

การประเมินผล 
61.3 ได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ต่ํากว�า 2.00 
61.4 สอบผ�านการประเมินความรู2และทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
61.5 ผ�านการเข2าร�วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตร 

ข2อ 62 การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาคาดว�าจะสําเร็จการศึกษาให2ยื่นคําร2องขอสําเร็จ 

การศึกษาต�อสํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาท่ียื่นความจํานง
ขอสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามข2อ 61 และต2องไม�ค2างชําระค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ไม�ติดค2างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู�ระหว�างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว�าครบถ2วนตาม
ข2อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให2ถือวันท่ีคณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว�าครบถ2วนเป?นวันสําเร็จการศึกษา  

ในกรณี ท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล2วไม�น2อยกว�า 3 ปk  และ
จําเป?นต2องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต�ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม�น2อยกว�า 90 หน�วยกิต ประกอบด2วยวิชาศึกษาท่ัวไปไม�
น2อยกว�า 30 หน�วยกิต วิชาเฉพาะไม�น2อยกว�า 45 หน�วยกิต วิชาเลือกเสรีไม�น2อยกว�า 3 หน�วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม�น2อยกว�า 2.00 หรือ 
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กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล2วไม�น2อยกว�า 4 ปk สอบได2รายวิชา
ต�าง ๆ ครบตามโครงสร2างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�น2อยกว�า 1.75 สามารถยื่นขอ
สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต�ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข2อ 63 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได2รับเกียรตินิยม ต2องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปk หรือปริญญาตรี 5 ปk เม่ือเรียนครบหลักสูตร
แล2วได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�น2อยกว�า 3.60 จะได2รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได2ค�าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม�น2อยกว�า 3.25 แต�ไม�ถึง 3.60 จะได2รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) สอบได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท�าไม�น2อยกว�า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ไม�น2อยกว�า 3.60 จะได2รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได2รับ
ระดับค�าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท�าไม�น2อยกว�า 3.25 ข้ึนไป และเรียนครบ
หลักสูตรได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ไม�น2อยกว�า 3.25 
แต�ไม�ถึง 3.60 จะได2รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได2ในรายวิชาใด ๆ ไม�ตํ่ากว�า C ตามระบบค�าระดับคะแนนหรือไม�ได2 
“NP” ตามระบบไม�มีค�าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปk สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช2เวลาในการศึกษาไม�เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต�อกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไม�เต็มเวลา
ใช2เวลาไม�เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต�อกัน ท้ังนี้เป?นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปk สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช2เวลาในการศึกษาไม�เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต�อกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไม�เต็ม
เวลาใช2เวลาไม�เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต�อกัน ท้ังนี้เป?นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) สําหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช2เวลาในการศึกษาไม�เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต�อกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไม�
เต็มเวลาใช2เวลาไม�เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต�อกัน ท้ังนี้เป?นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

63.4 ต2องไม�เคยขอยกเว2นการเรียนรายวิชา ยกเว2นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาท่ีจะได2รับปริญญาเกียรตินิยมจะต2องเป?นผู2มีความประพฤติดี และไม�เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข2อ 64 การให2รางวัลเหรียญทองซ่ึงมีรูปร�างลักษณะและขนาดตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
สําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจะต2องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได2เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ต่ํากว�า 3.75 
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64.2 ได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ�มผู2สําเร็จการศึกษาในปkเดียวกันใน      
แต�ละคณะ 
 

หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 
ข2อ 65 ให2มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย=ผู2สอนอย�างน2อยภาคการศึกษาละ                        

1 ครั้ง และให2นําผลการประเมินมาใช2ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข2อ 66 ให2คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช2หลักสูตรอย�างต�อเนื่อง

ภายใน 5 ปk ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ประกาศ ณ  วันท่ี 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร=) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= 
           ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข  
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

ปรับปรุง พ.ศ. 2557 
 

1. ช่ือหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาท่ัวไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน;วยงานท่ีรับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเปJนมาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ.2557 
 กระทรวงศึกษาธิการได2มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล �ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันท่ี 25 
พฤษภาคม 2548 โดยในข2อ 8.1 ให2ความหมายวิชาศึกษาท่ัวไปไว2ว�า “วิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึงวิชาท่ี
มุ�งพัฒนา ผู2เรียนให2มีความรอบรู2อย�างกว2างขวาง มีโลกทัศน=ท่ีกว2างไกล มีความเข2าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู22อ่ืน และสังคม เป?นผู2ใฝxรู2 สามารถคิดอย�างมีเหตุผล สามารถใช2ภาษาในการติดต�อสื่อสารความหมาย
ได2ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค�าของศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ 
สามารถนําความรู2ไปใช2ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู�ในสังคมได2เป?นอย�างดี” สําหรับวิชาศึกษา
ท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช2
หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปk พ.ศ. 2549 ได2มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ท่ัวไปใช2ในมหาวิทยาลัย และในปk พ.ศ. 2556 ได2พัฒนาวิชาศึกษาท่ัวไปข้ึนมาใหม� เพ่ือให2เข2าสู�กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให2สอดคล2องกับกับเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548  
 วิชาศึกษาท่ัวไปท่ีได2รับการพัฒนาข้ึนในปk พ.ศ. 2556 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร=เนื้อหาวิชา
ต�างๆ (Integrated) อันได2แก� กลุ�มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ�มวิชามนุษยศาสตร=และสังคมศาสตร= 
กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร=และคณิตศาสตร= รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน�วยกิต รวม 30 หน�วยกิต 
ตามเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ท่ีระบุไว2ว�า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษา
ท่ัวไปในลักษณะจําแนกเป?นรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได2 โดยให2ครอบคลุมสาระของกลุ�ม
วิชามนุษยศาสตร=และสังคมศาสตร= ภาษา วิทยาศาสตร=และคณิตศาสตร= โดยมีหน�วยกิตไม�น2อยกว�า 
30 หน�วยกิต 
 การจัดการเรียนรู2แต�ละรายวิชาได2จัดการเรียนรู2เป?นชุดวิชา (Module) รวม 5 ชุดวิชา โดยจัดการ
เรียนการสอนแบบเน2นกิจกรรม (Active Learning) ให2นักศึกษาได2มีทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21 
(21st Century Learning Skills) ให2นักศึกษาได2ปฏิบัติจริง เรียนรู2จากเหตุการณ= สถานการณ=จริง    
นําความรู2 ท่ี ได2ไปใช2ในชีวิตประจําวัน มีจิตอาสา ให2นักศึกษาได2เรียนรู2จากกระบวนการวิจัย 
(Research-based) และทําโครงการต�างๆ (Project-based) ให2นักศึกษานํามาอภิปราย แลกเปลี่ยน
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เรียนรู2กัน (Discussions) โดยให2อาจารย=สอนเป?นทีม (Team Teaching) ลดการสอนแบบบรรยาย 
นอกจากนี้ให2นักศึกษาได2เรียนรู2จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต= บทเรียนออนไลน= และ        
การฝDกทักษะภาษาอังกฤษด2วยบทเรียนออนไลน= โดยมุ�งเน2นการพัฒนาคุณลักษณะและความรู2     
ของนักศึกษาให2มีทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพต�อไป
ในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได2 โดยมีความตระหนักและสํานึกในความเป?นไทย สําหรับ
อาจารย=ผู2สอน มหาวิทยาลัยได2พิจารณาคัดเลือกอาจารย=ผู2สอนและจัดอบรมอาจารย=ผู2สอนให2มีความรู2
ความเข2าใจในโครงสร2างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู2 
 จากความเป?นมาดังกล�าวนี้เอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัด
ปทุมธานี จึงได2แต�งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปข้ึน โดยมีผู2ทรงคุณวุฒิเป?น     
ท่ีปรึกษาในการพัฒนาดังต�อไปนี้ 
 1. ศาสตราจารย= ดร.ไพฑูรย= สินลารัตน= รองอธิการบดีฝxายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย= 
ประธานกรรมการคุรุสภา ผู2ทรงคุณวุฒิวิชาศึกษาท่ัวไป 
 2. ผู2ช�วยศาสตราจารย= กิตติภูมิ มีประดิษฐ= ผู2อํานวยการสํานักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ประธานกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง ประธานเครือข�าย
อุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพ่ือพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 
 3. ผู2ช�วยศาสตราจารย= ดร.วีรพันธ= รังสีวิจิตรประภา ผู2อํานวยการศูนย=ศึกษาท่ัวไป จุฬาลงกรณ=
มหาวิทยาลัย เลขานุการเครือข�ายการศึกษาท่ัวไปแห�งประเทศไทย  
 4. รองศาสตราจารย=สมใจ ศิริโภค ผู2 อํานวยการสํานักนวัตกรรมการเรียนรู2  มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 5. ดร.จิตต=ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา รองผู2อํานวยการ สํานักนวัตกรรมการเรียนรู2 มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 6. นางศรีวิการ=  เมฆธวัชชั ย กุล ประธานกรรมการส� งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย  อ ดีต                      
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 การพัฒนาหลักสูตรได2มีการวิพากษ=หลักสูตรสามครั้งและนําเสนอต�อสภามหาวิยาลัยสองครั้งใน
ครั้งแรกนําเสนอต�อสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
ให2นํา (ร�าง) หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปไปปรับปรุงแก2ไขตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะและให2นํามา
เสนอต�อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง  และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได2ทําการปรับปรุงหลักสูตรวิชา
ศึกษาท่ัวไปและนําเสนอต�อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2557 วันพฤหัสบดีท่ี 6 มีนาคม 
พ.ศ. 2557 และสภามีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2557  
 
4. ปรัชญา และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

4.1 ปรัชญา 
 เสริมสร2างความเป?นมนุษย=ท่ีสมบูรณ= รู2 เข2าใจ และเห็นคุณค�าของตนเอง ผู2 อ่ืน สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส�ใจต�อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
ดําเนินชีวิตอย�างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร2อมให2ความช�วยเหลือเพ่ือนมนุษย= และ
เป?นพลเมืองท่ีมีคุณค�าของสังคมไทย และสังคมโลก 
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4.2 วัตถุประสงค� 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค=ในการพัฒนานักศึกษาให2มีคุณลักษณะดังต�อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู2พ้ืนฐานการดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได2แก� การรู2จักตนเอง รู2จักท2องถ่ิน 

รู2จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู2เท�าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห= อย�างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ=

ระหว�างมนุษย= สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการดํารงชีวิต การใช2ภาษา การติดต�อสื่อสาร การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การนําเสนอ ทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู2ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช2คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต น2อมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส�วนร�วมในการแก2ปdญหาพัฒนาสังคม 
 

5. กําหนดการเปKดสอน 
 เปAดสอน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2557 ต้ังแต� ภาคการศึกษาท่ี 1 ปkการศึกษา 2557     
เป?นต2นไป  
 
6. อาจารย�ผู0สอน 
 อาจารย=ผู2 สอน มี ท้ั งอาจารย=ประจํ าจากหมวดวิชาศึกษาท่ั วไป  คณ าจารย=คณ ะต� างๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี และอาจารย=พิเศษ        
ท่ีมหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย=ผู2สอนจะต2องเป?นผู2มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข2ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป?นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือให2นักศึกษาสําเร็จไปเป?นบัณฑิต   
ท่ีมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค=ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท้ังนี้ อาจารย=ผู2สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต2องร�วมกันจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให2การสอนเป?นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนท่ีเข2าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย จะต2องเรียนรายวิชา         
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให2ครบตามโครงสร2าง ซ่ึงถูกบรรจุไว2ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 

 
8. หลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษา เล �ม 122 ตอนพิ เศษ 39 ง วั น ท่ี  25 พฤษภาคม 2548 โดยในข 2อ 8.1
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะเป?นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได2 โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุ�มวิชาสังคมศาสตร= มนุษยศาสตร= ภาษา และกลุ�ม
วิทยาศาสตร= กับคณิตศาสตร= ในสัดส�วนท่ีเหมาะสม เพ่ือให2บรรลุวัตถุประสงค=ของวิชาศึกษาท่ัวไป โดยให2
มีจํานวนหน�วยกิตรวมไม�น2อยกว�า 30 หน�วยกิต  
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8.1 จํานวนหน;วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า    30 หน;วยกิต 
8.2 โครงสร0างหลักสูตร แบ;งเปJน 5 ชุดการเรียน บังคับเรียนท้ัง 5 ชุดการเรียน ดังนี้ 

8.2.1 กลุ;มวิชาภาษา 
 GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ             6(3-6-9) 
  Language, Communication and Information Technology  
  8.2.2 กลุ;มวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

GE102 อัตลักษณ=บัณฑิตวไลยอลงกรณ=                6(3-6-9) 
VRU Identities 

GE104 ความเป?นสากลเพ่ือการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก               6(3-6-9)

 Internationalization for Living in the ASEAN and  
Global Communities 

  8.2.3 กลุ;มวิชาวิทยาศาสตร�คณิตศาสตร�และเทคโนโลยี 
GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร=             6(3-6-9)  
 Innovation and Scientific Thinking  
GE105 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต               6(3-6-9) 
 Health for Quality of Life 

8.3 คําอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
GE101 ภาษา การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
 Language, Communication and Information Technology  
 ส�งเสริม และพัฒนาให2ผู2 เรียนเกิดความรู2ความเข2าใจในการใช2ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในทักษะ การฟdง การพูด การอ�าน การเขียน เพ่ือการสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพ รู2จัก
ประยุกต=ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค2นคว2าและนําเสนองานในรูปแบบต�างๆ มีทักษะการสื่อสาร 
การสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย�างรู2เท�าทัน ตระหนักถึง
ความเสี่ยงในสังคมออนไลน= ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการใช2ภาษาและเทคโนโลยี ตลอดจน    
มีทักษะการรู2สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะในการแสวงหาความรู2ตลอดชีวิต 
  
GE102 อัตลักษณ�บัณฑิตวไลยอลงกรณ�  6(3-6-9)  
 VRU Identities 
 ส�งเสริม และพัฒนาผู2 เรียนให2มีความภาคภูมิใจในความเป?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�วมในการแก2ไขปdญหาพัฒนา
สังคม และมีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
GE103 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร� 6(3-6-9) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส�งเสริม และพัฒนาผู2เรียนให2ผู2เรียนมีความรู2 ความเข2าใจเก่ียวกับนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีด2านต�างๆ ท่ีใช2ในชีวิตประจําวันและใช2ในการประกอบอาชีพ เพ่ือให2เกิดแนวคิดในการ
เลือกใช2ท่ีเหมาะสม รู2เท�าทัน พัฒนาผู2เรียนให2มีความคิดสร2างสรรค= คิดอย�างมีวิจารณญาณ คิดแบบ
องค=รวม และคิดสร2างสรรค= มีเหตุผล มีเจตคติทางวิทยาศาสตร= มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร= 
และคณิตศาสตร=เพ่ือการวิเคราะห=คํานวณ ศึกษาข2อมูลประกอบการตัดสินใจ การประเมินทางเลือก
เพ่ือนําไปสู�การแก2ปdญหาท่ีเหมาะสมประยุกต=ใช2ในชีวิตประจําวัน สามารถดํารงชีวิตในวัฒนธรรมทาง
วิทยาศาสตร= 
  
GE104  ความเปJนสากลเพ่ือการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
   และประชาคมโลก 6(3-6-9) 
   Internationalization for Living in the ASEAN  
   and Global Communities 
 ส�งเสริม และพัฒนาผู2เรียนให2มีความรู2 ความเข2าใจในความหลากหลายด2าน
วัฒนธรรม ศาสนา เชื้อชาติ เคารพกฎกติกาของสังคม ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู2และ
เข2าใจในอิทธิพลของโลกท่ีมีต�อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะบทบาทของสังคมตะวันตก
ท่ีมีผลกระทบต�อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย เพ่ือให2เข2าใจและยอมรับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลง ท้ังในด2านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล2อม เพ่ือเตรียมความพร2อมด2านทัศนคติ 
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 ปyองกันอุบัติภัย และเตรียมความพร2อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบ้ืองต2น   
วิธีคลายเครียดด2วยนันทนาการ และสุนทรียภาพ 
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9. การพัฒนาผลการเรียนรู0ในแต;ละด0าน 
9.1 คุณธรรม จริยธรรม 

9.1.1 การเรียนรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ใช2คุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต 
2) แสดงออกถึงพฤติกรรมทางด2 านคุณธรรมและจริยธรรม เช�น ความมีวินั ย                 

ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย=สุจริต เสียสละ 
3) ประพฤติตนเป?นแบบอย�างท่ีดีต�อผู2อ่ืนท้ังกาย วาจาและใจ ปฏิบัติตามระเบียบและ

ข2อบังคับขององค=กร และสังคม 
9.1.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช0พัฒนาการเรียนรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม 

1) จัดการเรียนรู2จากสถานการณ=จริง 
2) การสอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
3) การสร2างข2อตกลงในห2องเรียน เช�น การเข2าชั้นเรียนให2ตรงเวลา การแต�งกายท่ีเป?นไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
4) ผู2สอนแสดงแบบอย�างท่ีดี 
5) จัดทําโครงการเพ่ือเสริมสร2างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอกสถาบันการศึกษา       

โดยให2นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจดําเนินการด2วยตนเอง 
6) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานท่ีนักศึกษาทํา โดยอาจารย=       

เป?นผู2ชี้นําให2นักศึกษาสามารถคิดตาม 
7) บรรยายพิเศษโดยผู2มีประสบการณ= หรือผู2นําในแต�ละศาสนา  

9.1.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม 
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู2ด2วยตนเอง ก�อนและหลังเรียน 
2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน2าท่ีท่ีได2รับมอบหมาย 
4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
5) ประเมินผลจากโครงการท่ีทํา และการรายงานผลโครงการ รวมท้ังการอภิปราย 
6) เปAดโอกาสให2ผู2เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู2ซ่ึงกันและกัน 

9.2 ความรู0 
9.2.1 การเรียนรู0ด0านความรู0 

1) ใฝxเรียนรู2 ปฏิบัติได2จริง 
2) มีความรู2ความเข2าใจและปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) มีทักษะในการแสวงหาความรู2ตลอดชีวิต มีการจัดระบบความรู2 เพ่ือการแก2ปdญหา 
4) มีความรู2พ้ืนฐานเพ่ือการดําเนินชีวิตประจําวัน เข2าใจหลักในการดํารงชีวิต 

9.2.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช0พัฒนาการเรียนรู0ด0านความรู0 
1) บรรยายในชั้นเรียน และถามตอบ ในกรณีการเรียนภาคทฤษฏี 
2) อภิปรายเป?นกลุ�มโดยให2ผู2สอนต้ังคําถามตามเนื้อหา โดยยึดผู2เรียนเป?นศูนย=กลาง 
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3) ศึกษานอกสถานท่ี เช�น ศึกษาดูงาน เข2าร�วมโครงการกับหน�วยงานอ่ืน การทําโครงการ
ร�วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนท่ีจริงก�อนทําโครงการ 

4) จัดกิจกรรมส�งเสริมให2นักศึกษาค2นคว2าหาความรู2 โดยมีอาจารย=เป?นผู2แนะนําแนวทาง 
9.2.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู0ด0านความรู0 

1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู2ด2วยตนเอง ก�อนและหลังการเรียน 
2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน2าท่ีท่ีได2รับมอบหมาย 
4) ประเมินจากการรวบรวมข2อมูลประกอบโครงการ 
5) การนําเสนอผลงานของนักศึกษา 
6) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

9.3 ทักษะทางปMญญา 
9.3.1 การเรียนรู0ด0านทักษะทางปMญญา 

1) มีทักษะการคิดอย�างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค=รวม และคิดสร2างสรรค= 
2) สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ=ระหว�างมนุษย= สังคม และธรรมชาติ 
3) มีทักษะการวิเคราะห=และประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
4) มีส�วนร�วมในการแก2ไขปdญหา พัฒนาสังคม เป?นท่ียอมรับในการเป?นกัลยาณมิตร 

9.3.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะทางปMญญา 
1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน2นให2นักศึกษา           

คิดวิเคราะห=จากสถานการณ=จริง 
2) ศึกษาโดยการใช2กรณีศึกษา 
3) จัดทําโครงการ โดยมีอาจารย=เป?นผู2ชี้นํา และควบคุมดูแล 
4) อภิปรายเป?นกลุ�มเก่ียวกับโครงการท่ีได2ทํา เช�น วิธีแก2ปdญหา และผลกระทบ สิ่งท่ีได2

จากการจัดกิจกรรม การเชื่อมโยงกิจกรรมไปใช2ในชีวิตจริง 
9.3.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางปMญญา 

1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู2ด2วยตนเองก�อนและหลังการเรียน 
2) ประเมินผลจากการเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนําเสนอโครงการ 
3) ประเมินจากผลงานโครงการท่ีได2รับมอบหมาย 
4) ประเมินจากการอภิปราย และผลท่ีได2จากการอภิปรายในแต�ละครั้ง 

9.4 ทักษะความสัมพันธ�ระหว;างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธ�ระหว;างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) มีส�วนช�วยเอ้ือต�อการแก2ปdญหาในกลุ�มได2อย�างสร2างสรรค= 
2) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห=ปdญหาได2อย�างสร2างสรรค=และเหมาะสม บนพ้ืนฐานของ

ตนเองและของกลุ�ม 
3) มีทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ปรับตัวได2 ดี พร2อมรับความ

เปลี่ยนแปลง 
4) รักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
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9.4.1 กลยุทธ�การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธ�ระหว;างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

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

 9.4.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธ�ระหว;างบุคคล และ         
ความรับผิดชอบ 

1) ให2ผู2เรียนประเมินซ่ึงกันและกัน และประเมินตนเอง 
2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน และการปฏิบัติงานโครงการ 
3) ประเมินจากผลของงานท่ีได2รับมอบหมาย 

9.5 ทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9.5.1 การเรียนรู0ด0านทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) มี ทักษะการใช2ภาษาในการสื่ อสารอย� างมีประสิทธิภาพท้ั งภาษาไทย และ
ภาษาต�างประเทศ ท้ังด2วยวาจา และการเขียน 

2) มีทักษะการใช2เทคโนโลยี และสื่อสารสนเทศอย�างรู2เท�าทัน 
3) สามารถประยุกต=ความรู2ด2านคณิตศาสตร= สถิติ และเทคโนโลยีให2 เหมาะสมกับ

ชีวิตประจําวัน รวมถึงการเลือกใช2รูปแบบการสื่อสารเพ่ือการนําเสนอได2อย�างเหมาะสม 
4) มีจริยธรรมในการใช2ภาษา และเทคโนโลยี 

9.5.1 กลยุทธ�การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลข       
การส่ือสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ ในกรณีการเรียนภาคทฤษฏี 
2) บูรณาการ การใช2ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาท่ีเก่ียวข2อง 
3) ศึกษาโดยใช2กรณีศึกษา 
4) จัดทําโครงการโดยมีอาจารย=เป?นผู2ชี้นําและควบคุมดูแล 
5) อภิปรายเป?นกลุ�มเก่ียวกับโครงการท่ีได2ทํา เช�น วิธีแก2ปdญหา ผลกระทบ สิ่งท่ีได2จาก

การจัดกิจกรรม การเชื่อมโยงไปใช2ในชีวิตจริง 
9.5.2 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินผลจากการการใช2ทักษะวิเคราะห=เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศในการดําเนินโครงการ 
2) ประเมินผลจากผลการดําเนินโครงการต�างๆ 
3) ผลงานการทํารายงาน และการนําเสนองาน  
 

10. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู;รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู;รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู0 
ทักษะ 

ทางปMญญา 

ทักษะความสมัพันธ�
ระหว;างบุคคล  

และความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช0
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. GE101 ภาษา การสื่อสาร            
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

� � � �  � � �    � � � � � � � � 

2. GE102 อัตลักษณ=บัณฑิต            
วไลยอลงกรณ= 

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

3. GE103 นวัตกรรม และการคิด       
ทางวิทยาศาสตร= 

� � � � � � � � � � � � �  � � � � � 

4. GE104 ความเป?นสากลเพื่อการ
ดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน             
และประชาคมโลก    

� � � �  � � � � �  � � � � �  � � 

5. GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต � � � � �  � �  � � � �  �  � �  
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11. ยุทธศาสตร�การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=มีมติอนุมัติ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2557 ใน        
การประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2557 หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได2
เตรียมความพร2อมและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู2วิชาศึกษาท่ัวไป  โดยมีข้ันตอนและ
กระบวนการดําเนินงานดังนี้ 
 11.1 แต;งตั้งคณะกรรมการ  
  มหาวิทยาลัยได2ทําการแต�งต้ังคณะกรรมการและมอบหมายให2งานศึกษาท่ัวไป ทําการศึกษา
ข2อมูลเก่ียวกับทฤษฎี หลักการแนวคิด กระบวนการและวิธีการต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู2หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และกําหนดกรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน=สําหรับทักษะแห�งศตวรรษท่ี 21    
 11.2 กําหนดยุทธศาสตร�การจัดการเรียนการสอน  
  กําหนดยุทธศาสตร=การจัดการเรียนการสอนให2หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2557          
มุ�งพัฒนานักศึกษาให2เกิดทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21 (21th Century Skills) โดยท้ัง 5 รายวิชา
ใช2หลักการสอนดังต�อไปนี้  
  11.2.1 Active Learning มุ�งให2ผู2เรียนได2ลงมือทํากิจกรรม มีการคิดวิเคราะห= สังเคราะห= 
อภิปรายในชั้นเรียน ผู2เรียนมีร�วมร�วมในการสร2างความรู2 และเชื่อมโยงความรู2ไปสู�การปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจําวัน 

  11.2.2 Project Based Learning มุ�งให2ผู2เรียนนําความรู2ท่ีได2ไปประยุกต=ใช2ในการทํา
โครงการ เพ่ือให2เกิดแนวคิดและทักษะในสิ่งท่ีเรียน เกิดการเรียนรู2ด2วยตนเอง สามารถทํางานร�วมกับ
ผู2อ่ืนได2 
  11.2.3 Research Based Learning มุ�งเน2นกระบวนการแสวงหาความรู2ด2วยตนเอง รู2จัก
ต้ังสมมุติฐาน เก็บรวบรวมข2อมูล วิเคราะห=ข2อมูล สรุปผลการค2นคว2าและรู2จักการบูรณาการความรู2ท่ี
ได2 ไปใช2ในชีวิตประจําวัน 

  11.2.3 Critical Thinking มุ�งเน2นให2เกิดการคิดแบบมีวิจารณญาณ คิดอย�างเป?นระบบ 
จากการวิเคราะห=กรณีศึกษาและการปฏิบัติตามโครงการของนักศึกษา โดยผู2สอนมีหน2าท่ีจัด
สถานการณ=การเรียนรู2เพ่ือกระตุ2นให2เกิดการคิด 

  11.2.4 Discussion มุ�งเน2นให2นักศึกษาอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู2ซ่ึงกันและกัน รู2จักการ
รับฟdงความคิดเห็นของผู2อ่ืน รวมถึงการกล2าแสดงความคิดเห็นบนหลักวิชาการมีหลักฐานและทฤษฎี
อ2างอิง อาจารย=ทําหน2าท่ีเป?น พ่ีเลี้ยงและท่ีปรึกษา เพ่ือให2งานอยู�ในขอบเขตท่ีกําหนด 

  11.2.5 Team Teaching มีผู2สอน Section ละ 3 คน จากต�างสาขาวิชาท่ีเก่ียวข2องกับ
รายวิชาท่ีสอน แต�ละคนจะรับผิดชอบเนื้อหาและกิจกรรมท่ีเน2นการบูรณาการ นํามาจัดกระบวนการ
เรียนรู2 เพ่ือกระตุ2นให2ผู2เรียนได2ใช2ทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21 ในการวิเคราะห= รวบรวมข2อมูล 
แก2ปdญหาและรายงานผล 
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12. ความสัมพันธ�ระหว;างรายวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 เป?นรายวิชาท่ีเน2นการบูรณาการศาสตร=
ต�างๆ เข2าด2วยกัน เพ่ือสร2างประสบการณ=เรียนรู2ในสถานการณ=จริงให2กับนักศึกษา สามารถแสดง
ความสัมพันธ=ระหว�างรายวิชาต�างๆ กับผลลัพธ=ท่ีต2องการของหลักสูตรได2ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ความสัมพันธ=ระหว�างรายวิชาต�างๆ และผลลัพธ=ท่ีต2องการ 
 
 จากภาพจะเห็นได2ว�ารายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ                       
ซ่ึงประกอบไปด2วยวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น นอกจากจะต2องเรียนรู2
เนื้อหาในรายวิชาแล2ว ยังทําหน2าท่ีเป?นเครื่องมือ ในการเรียนรู2 และค2นคว2าข2อมูลให2แก�รายวิชาอ่ืนอีก 
4 รายวิชา จึงต2องสอดแทรกในรายวิชาอ่ืน เพ่ือให2ผู2เรียนมีผลลัพธ=คือ มีทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 
21 ความประพฤติตามเอกลักษณ= และอัตลักษณ=ของมหาวิทยาลัย 
 
13. แนวทางจัดการเรียนรู0    
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท้ัง 5 รายวิชามีแนวทางจัดการเรียนรู2ดังภาพ 

 
  แนวทางจัดการเรียนรู0  

 
สัปดาห�ท่ี 1 
  
 
 

 
 
 
 

GE101 ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป?นเครื่องมือของ 4 รายวิชา 

 

GE102 GE103 GE104 GE105 

21st Century Skills, เอกลักษณ=และอัตลักษณ=ของมหาวิทยาลัย 

1. แนะนํารายวิชา วิธีการจัดการเรยีนการสอน 

2. เตรียมความพร2อมของผู2เรยีนด2วยการทําให2
ตระหนักถึงความสําคัญของรายวิชา 

3. นักศึกษาแสดงความคิดเห็นร�วมกัน  

4. ค2นหาประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ 

บรรยาย 
สถานการณ=ปdจจุบัน 
ข�าว 
คลิปวิดีโอ 
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  แนวทางจัดการเรียนรู0  
 
 
 
สัปดาห�ท่ี 2-5 
 
 
 
 
สัปดาห�ท่ี 6-7  
 
 
 
    
 
 
สัปดาห�ท่ี 8-9 
 
 
 
 
 
สัปดาห�ท่ี 10 
 
 
 
 
 
สัปดาห�ท่ี 11-14 
 
 
 
 
 
 

   

ปฏิบัติตามโครงงาน โดยเน2นให2นักศึกษานําทฤษฎีท่ี
ได2เรียนรู2จากในห2องเรียนไปประยกุต=ใช2 
อาจารย=เป?นท่ีปรึกษา ช�วยแก2ปdญหา 
 

ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติจริง 
โดยอาจารย=เป?นผู2แนะนํา 

1. ตั้งสมมตุิฐานและการวางแผนเก็บรวบรวมข2อมลู 
2. เครื่องมือ และวิธีการค2นหาความรู2 
3. วิธีเก็บรวบรวมข2อมลู เช�น เทคนิคการตั้งคําถาม 

การสังเกตวิธีการคัดกรองและเรียบเรียงข2อมูล 

 

บรรยาย 
ตัวอย�างแบบสอบถาม 
สถานการณ=จําลองโดย 
ทดลองปฏิบัติกับเพ่ือนในห2อง 

เน้ือหาทฤษฏีท่ีผู2เรียนจําเป?นต2องทราบ โดยแบ�ง
เน้ือหาเป?นส�วนๆ อาจารย=ผู2รับผิดขอบในโมดูลน้ัน 
เป?นผู2นําในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

 
 

บรรยาย 
นักศึกษาค2นคว2าเพ่ิมเติม 
อภิปรายร�วมกัน 

1. เก็บรวบรวมข2อมูล 

2. ค2นคว2าข2อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนข2อมูลท่ีได2 
3. เช่ือมโยงข2อมูลกับทฤษฎีท่ีได2เรียนรู2 
4. แลกเปลีย่นเรยีนรู2ข2อมลูท่ีได2 
 

สถานการณ=จริง  
โดยเก็บข2อมลูภาคสนาม  
อาจารย=เป?นท่ีปรึกษา 
เช่ือมโยงข2อมูลกับทฤษฎ ี

นําเสนอโครงการเน2นการประยุกต=ทฤษฎีท่ีได2เรียนรู2
ในขอบเขตต�อไปน้ี 
1. พัฒนาตนเอง 

2. ให2ความรู2 บริการสังคม 

3. แก2ปdญหาภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

รูปแบบรายงานท่ีถูกต2อง 
เทคโนโลยีในการนําเสนอข2อมลู 
อภิปรายเพ่ือปรับแก2โครงการให2
เหมาะสมกับสภาพสังคมหรือ
สถานการณ=จริง 
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แนวทางจัดการเรียนรู0  
 
 
สัปดาห�ท่ี 15 
 
 
 
 
 
 
สัปดาห�ท่ี 16 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2 แนวทางจัดการเรียนรู2 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
 จากภาพการจัดการเรียนรู2หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเริ่มต2นจากการเตรียมความพร2อมของผู2เรียน
ให2ตระหนักถึงความสําคัญของรายวิชา โดยเปAดโอกาสให2นักศึกษาค2นหาประเด็นท่ีสนใจ โดยอาจารย=
มีหน2าท่ีจัดกระบวนการเรียนการสอนให2นักศึกษารับทราบถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวข2องและการนําไปใช2 
จากนั้นนักศึกษาจะต้ังสมมุติฐาน วางแผนเก็บรวบรวมข2อมูล เพ่ือนํามาสนับสนุนสมมุติฐาน เม่ือได2
ข2อมูลท่ีเพียงพอแล2วจะรวบรวมข2อมูลท่ีได2ในรูปของโครงการนําเสนอในห2องเรียนเพ่ืออนุมัติร�วมกัน 
โดยโครงการจะต2องมีการประยุกต=ใช2ทฤษฎีท่ีได2เรียนรู2 หลังจากนําเสนอโครงการแล2ว นักศึกษาจะ
ปฏิ บั ติตามโครงการ เก็บรวบรวมข2อมูล ประมวลผลและนําเสนอข2อมูลในรูปแบบต�างๆ                  
ตามความเหมาะสม โดยเพ่ือนในห2องสามารถแสดงความคิดเห็น และซักถามได2ภายในกรอบเวลา           
ท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 

1. เสนอผลงานในช้ันเรียน  
2. อาจารย=เป?นผู2นําในการเช่ือมโยงกับทฤษฎีท่ีได2

เรียนรู2 
3. แลกเปลีย่นเรยีนรู2ในช้ันเรยีน 

รูปแบบรายงานท่ีถูกต2อง 
เทคโนโลยีในการนําเสนอข2อมลู 
อภิปรายร�วมกัน 
 

1. จัดนิทรรศการเพ่ือนําเสนอผลงาน 

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู2ระหว�างผู2เรียนใน
รายวิชาเดียวกัน 

3. อาจารย=และนักศึกษาร�วมกันสรุปประเด็นสําคัญ 

 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู2 
โปสเตอร= บอร=ดนิทรรศการ 
คลิปวิดีโอ  

สอบปลายภาคโดยใช2เน้ือหาภาคทฤษฏี 
และการบรรยายเช่ือมโยงกิจกรรม 

กับทฤษฎี 
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14. การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
14.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

  14.1.1 การประเมินกลยุทธ�การสอน 
   1) ช�วงก�อนสอน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจัดให2มีการอบรมวิธีการจัดการเรียน         
การสอนแบบกิจกรรมเป?นฐาน (Project Based Learning) สําหรับอาจารย=ทุกท�านท่ีมีความประสงค=
จะสอนรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป หากไม�ผ�านการอบรมนี้จะไม�สามารถสอนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปได2 
   2) สําหรับอาจารย=ท่ีมีประสบการณ=สอน มีการประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ= การประเมินการสอน ระหว�างอาจารย= เพ่ือรับทราบปdญหาและแนะนําแนวทางในการ
แก2ปdญหาซ่ึงกันและกัน 

3) คณะจัดให2มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกรายวิชา โดยการประเมินนี้
ครอบคลุมถึงกลยุทธ=การสอน  
   4) จัดทํา มคอ.5 เพ่ือประเมินการเรียนการสอน และวิเคราะห=ปdญหา เพ่ือนําไป
ปรับปรุงในภาคการศึกษาต�อไป 

14.1.2 การประเมินทักษะของอาจารย�ในการใช0แผนกลยุทธ�การสอน 
1) จัดให2มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกรายวิชา 
2) การสังเกตการสอนของผู2ประสานงานรายวิชา และคณะกรรมการบริหาร    

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
3) ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรโดยประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา 

14.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  ให2นักศึกษาท่ีกําลังศึกษามีส�วนร�วมเป?นคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพ่ือแสดง         

ความคิดเห็นเก่ียวกับรายวิชา กิจกรรม ผู2สอน เป?นการประเมินหลักสูตรในทัศนะของนักศึกษา 
14.3 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปk  โดยคณะกรรมการประเมินอย�างน2อย 3 คน 

ประกอบด2วยผู2ทรงคุณวุฒิอย�างน2อย 1 คน ท่ีได2รับการแต�งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
14.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  14.4.1 ผู2ประสานงานรายวิชาและคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดประชุม

เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน ปdญหา และแนวทางแก2ไข อย�างน2อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  14.4.2 วิเคราะห=ปdญหาและร�วมกันหาทางแก2ไข ปรับปรุงหน�วยย�อยเพ่ือให2เหมาะสมกับ

เหตุการณ=ปdจจุบัน เช�น มคอ.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ฯลฯ 
  14.4.3 ปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑ=มาตรฐานของ สกอ. ทุก 5 ปk 
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ภาคผนวก ค 
คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

ท่ี 2233/2557 
เรื่อง แต;งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�  
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ภาคผนวก ง 
รายงานการวิพากษ� หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร� 
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รายงานการวิพากษ�หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
ณ ห0องประชุมการเวก คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

 
ผู0เข0าร;วมวิพากษ�หลักสูตร 

1. ศ.ดร.สมจิตต=  สุพรรณทัสน= นายกสมาคมสุขศึกษาแห�งประเทศไทย 
2. รศ.ดร.วิทยา    อยู�สุข คณะสาธารณสุขศาสตร= มหาวทิยาลัยมหิดล 
3. ดร.อารี    บุตรสอน  กรรมการและเลขาธิการ สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขแห�ง

ประเทศไทย 
4. ผศ.ดร.ปdณณ=รภัส  ถกลภักดี มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชปูถัมภ= 
5. ผศ.อารีย=    สงวนชื่อ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชปูถัมภ= 
6. อ.จินต=จุฑา    ขําทอง มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชปูถัมภ= 
7. อ.เอกราช    สมบัติสวสัดิ ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชปูถัมภ= 
8. อ.บุษยา    จูงาม มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชปูถัมภ= 
9. อ.วัชราภรณ=    วงศ=สกุลกาญจน= มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชปูถัมภ= 
10. อ.เยาวภา    แม�นป{น มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชปูถัมภ= 
11. อ.ศิริลักษณ=    งิ้วใหญ� มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชปูถัมภ= 
12. อ.ยงยุทธ    สงวนชม มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชปูถัมภ= 
13. อ.จุฑามาศ    เบ2าคํากอง มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชปูถัมภ= 
14. นายกําพลศักดิ์    มณีงาม มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชปูถัมภ= 
15. นางสาวปลูกขวัญ วงศ=พรต มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชปูถัมภ= 

 
เริ่มการวิพากษ�หลักสูตร  เวลา 09.00 น. 
 
ข0อเสนอแนะของผู0เข0าร;วมวิพากษ�หลักสูตร 
ข0อวิพากษ�หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร� 

ข2อเสนอแนะของ ศาสตราจารย= ดร.สมจิตต=  สุพรรณทัสน=  มีดังนี้ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร= ท่ีแบ�งเป?นแขนงต�างๆ เสนอ

ให2ใช2วุฒิ สบ. ในกรณี แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน และสุขศึกษาและการส�งเสริมสุขภาพ ส�วนแขนง
วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล2อมให2ใช2วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
เนื่องจากสองแขนงวิชานี้ ผู2ใช2บัณฑิตส�วนใหญ�คือสถานประกอบการ มากกว�า สถานพยาบาลหรือ
หน�วยงานทางสาธารณสุข ส�วนหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ให2ยกเลิกหรือให2นักศึกษามีการ
โอนหน�วยกิตมาเรียนในแขนงวิชาท่ีเหมาะสม เนื่องจากผู2ใช2บัณฑิตยังน2อย และแขนงวิชายังไม�เข2าตาม
กรอบ มคอ. 1 สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน  
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ข2อเสนอแนะของ รองศาสตราจารย= ดร.วิทยา  อยู�สุข มีดังนี้ 
น�าจะต2องมีการประสานงานกับสถานประกอบการภาคเอกชนในการรับทราบ และมีส�วนร�วม

ในการผลิตบัณฑิต เพ่ือมีตลาดแรงงานรองรับมากข้ึน และต2องปรับในส�วนของหน�วยกิตในบางวิชา
ต2องเน2นปฏิบัติและเกี่ยวกับการดําเนินโครงการสุขภาพในชุมชน การวิเคราะห=ชุมชน และการเบา
เทาสาธารณภัย 

ข2อเสนอแนะของ ดร.อารี  บุตรสอน  มีดังนี้ 
เสนอเรื่องการฝDกประสบการณ=วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร=ซ่ึงรหัสคล2ายคลึงกัน น�าจะปรับ      

ให2เหลือตัวใดตัวหนึ่ง และเรื่องของอัตราตําแหน�งรองรับในภาครัฐนักศึกษาท่ีจบหลักสูตรไปแล2ว      
ทุกคนจะต2องสอบ ใบประกอบวิชาชีพ เพ่ือท่ีจะสามารถเข2าปฏิบัติงานในตําแหน�งของภาครัฐได2 กรณี
รับเปAดอัตราจ2างสามารถรับได2เลย ในส�วนของอาจารย=ผู2สอนท่ีจะสอนวิชาเฉพาะแขนงได2ต2องจบตรง
ตามวุฒิและอาจารย=ต2องสอบใบประกอบวิชาชีพให2ผ�านจึงจะมีสิทธิ์สอน ในรายวิชาการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต2น ให2เปลี่ยนใหม�เป?น วิชา การตรวจ ประเมิน และการบําบัดโรคเบ้ืองต2น เพ่ือให2สอดคล2องกับ 
พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน มาตรา 3 

ข2อเสนอแนะของ ผศ.อารีย= สงวนชื่อ มีดังนี้ 
เรื่องของนโยบายมหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะให2มีการฝDกประสบการณ=การวิชาชีพเป?นสหกิจ

ศึกษาอยู�แล2วการร�างไว2ตามคู�มือนั้นคงไว2ซ่ึงโครงสร2าง แต�ทางหลักสูตรจะดําเนินการบริหารจัดการ ให2
อยู�ในการดําเนินการของหลักสูตรตามเห็นเหมาะสม และอาจจะเป?นการมอบหมายงานให2กับ
นักศึกษาเพ่ือให2เกิดมีความสนใจท่ีจะออกไปเรียนรู2ประสบการณ=จริงจากแหล�งฝDก และสรุปในเรื่อง
ของตลาดแรงงาน การดําเนินการผลิตบัณฑิตจะต2องปรับให2ตรงกับความต2องการของผู2ใช2บัณฑิต    
และมีการประชาสัมพันธ=หลักสูตรให2มากข้ึน 

ข2อแสนอแนะของ อาจารย=จุฑามาศ  เบ2าคํากอง มีดังนี้ 
การฝDกปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ควรมีอาจารย=ท่ีจบตรงตามวุฒิ เพ่ือให2เกิดทักษะและประโยชน=

สูงสุดแก�นักศึกษา และในหมวดวิชาชีพบังคับควรเพ่ิมวิชาอนามัยชุมชนเป?นวิชาบังคับทุกแขนงเพ่ือ
วิชา เพ่ือให2นักศึกษามีทักษะเก่ียวกับการศึกษาวินิจฉัยชุมชนได2 

ข2อเสนอแนะของ ศาสตราจารย= ดร.สมจิตต=  สุพรรณทัสน=  เก่ียวกับคําอธิบายรายวิชามีดังนี้ 
ข0อมูลเดิม ข0อมูลท่ีแก0ไข 

1. ชื่อวิชา การรักษาพยาบาลเบ้ืองต2น 1 วิชา การตรวจ ประเมิน และบําบัดโรคเบ้ืองต2น  
2. ชื่อวิชา การรักษาพยาบาลเบ้ืองต2น 1 วิชา การตรวจ ประเมิน และบําบัดโรคทางสาธารณสุข 
3. ไม�มีข2อมูลเดิม วิชา การวางแผนและประเมินโครงการสุขภาพ จํานวน

หน�วยกิต 3(2-2-5) 
4. ไม�มีข2อมูลเดิม วิชา การวิเคราะห=ข2อมูลทางสุขภาพ จํานวนหน�วยกิต 

2(2-0-4) 
 
 
 



108 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี                                                          

ปKดการวิพากษ�หลักสูตร เวลา  16.30 น. 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู2จดรายงานการวิพากษ=หลักสูตร 
   ( อาจารย=จุฑามาศ  เบ2าคํากอง ) 

                                           กรรมการและเลขานุการ 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู2ตรวจรายงานการวิพากษ=หลักสูตร 
     ( ผศ.อารีย=   สงวนชื่อ ) 

           ประธานกรรมการ 
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ภาคผนวก จ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�  
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ผลทางวิชาการของอาจารย�ประจําหลักสูตร  
 
1. ช่ือ นางสาวจุฑาสิริ  โรหิตรัตนะ 
    1.1 ตําแหน;งทางวิชาการ อาจารย= 
    1.2 ประวัติการศึกษา 

 
    1.3  ผลงานทางวิชาการ 
 1.3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
วัฒน=สิทธิ์ ศิริวงศ=, ณัฎฐา ฐานีพานิชสกุล, จุฑาสิริ โรหิตรัตนะ, เสาวนีย= หน�อแก2ว, พิมาน ธีระรัตน

สุนทร และทีมนักวิชาการผู2เชี่ยวชาญจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.  (2554).  
ประมวลและสังเคราะห�ข0อมูลสถานการณ�การดําเนินงานอนามัยส่ิงแวดล0อม: กรณีการ
ประเมินผลกระทบต;อสุขภาพในประเทศไทย.  หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ0าอยู;หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 
ธันวาคม 2554.  กรุงเทพฯ: วิทยาลัยวิทยาศาสตร=สาธารณสุข จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 
ร�วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,. ISBN: 978-974-9600-06-1. 52 หน2า. 

 
 
 
 
 
 

ระดับ ช่ือปริญญา(สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน/ประเทศ ปH พ.ศ. 
ปริญญาเอก Ph.D. (Public Health) College of Public 

Health Sciences, 
Chulalongkorn 
University 

2557 

ปริญญาโท M.Sc. (Agricultural 
Science) 
 

Faculty of 
Agricultural Science, 
University of 
Hohenheim, 
Germany 

2552 

ปริญญาโท M.Sc. (Environmental 
Management) 
 

Graduate School, 
Chulalongkon 
University  

2548 

ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร=ท่ัวไป) จุฬาลงกรณ=
มหาวิทยาลัย 

2545 
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1.3.2 งานวิจัย 
ไม�มี 

 1.3.3  บทความทางวิชาการ  
Fiedler, N., Rohitrattana, J., Siriwong, W., Suittiwan, P., Strickland, P. O., Rohlman, D. S., 

Panuwet, P., Barr, D. B., and Robson, M. G. (2015). Neurobehavioral effects of 
exposure to organophosphates and pyrethroids among Thai children. 
Neurotoxicology. In Press. 

Rohitrattana, J., Siriwong, W., Tunsaringkarn, T., Panuwet, P., Barry, P. R., Barr, D. B., 
Robson, M. G. and Fiedler, N. (2014). Organophosphate Pesticide Exposure 
Among Children Living in Farmland: Evidence of Household Environment and 
Children Activities. Journal of Agromedicine. 19(4): 406-416.  

Rohitrattana, J., Siriwong, W., Suittiwan, P., Robson, M. G., Strickland, P. O., Rohlman, 
D., and Fiedler, N. (2014). Adaptation of a Neurobehavioral Test Battery for 
Thai Children. Annals of the National Institute of Hygiene (Roczniki 
Panstwowego Zakladu Higieny). 65(3): 205-212. 

Rohitrattana, J., Siriwong, W.,  Robson, M., Panuwet, P., Barr, D. B., and Fiedler, N. 
(2014). Pyrethroid Insecticide Exposure in Children Living in Rice and 
Aquacultural Farming Regions of Thailand. Risk Management and Healthcare 
Policy. 2014(7): 1-7. 

Siriwong, W., Sitticharoenchai, D., Rohitrattana, J., Thongkongowm , P., Thirakhupt, K., 
and Robson, M. (2009). DDT and Derivatives in Indicator Species of the Aquatic 
Food Web of Rangsit Agricultural Area, Central Thailand. Ecological Indicator. 
9(5): 878–882. 

Siriwong, W., Thirakhupt, K., Sitticharoenchai, D., Rohitrattana, J., Thongkongowm, P., 
Borjan, M., and Robson, M. (2008). A preliminary health risk assessment of 
organochlorine pesticide residues associated with aquatic organisms from the 
Rangsit Agricultural Area, Central Thailand. Human and Ecological Risk 
Assessment. 14(5): 1086–1097.  

    1.4 ประสบการณ�การสอน 
         1 ปk 
    1.5 ภาระงานสอน 
          1.5.1 วิชาพ้ืนฐานอนามัยสิ่งแวดล2อม  
          1.5.2 วิชาพ้ืนฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
         1.5.3 วิชาชีวสถิติทางสาธารณสุข 
 1.5.4 วิชาการวิจัยทางสุขศึกษาและส�งเสริมสุขภาพ 
 1.5.5 วิชาพฤติกรรมศาสตร=ทางสาธารณสุข 
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2. ช่ือ นายเอกราช  สมบัติสวัสด์ิ 
 2.1 ตําแหน;งทางวิชาการ อาจารย= 
 2.2 ประวัติการศึกษา 

 
    2.3  ผลงานทางวิชาการ 

2.3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
ไม�มี 

2.3.2 งานวิจัย  
เอกราช สมบัติสวัสด์ิ และวัฒน=สิทธิ์ ศิริวงศ=. (2557). ระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดตัวบ;งช้ีผลจาก

การรับสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืชกลุ;มออโกโนฟอสเฟตและคาร�บอนเนต ในชาวนา      
ตําบลธารละหลอด อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย. กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ=
มหาวิทยาลัย. 
2.3.3 บทความทางวิชาการ 

Sombatsawat, E. and Siriwong, W. (2015). Blood cholinesterase level as biomarker of 
organophosphate and carbamate pesticide exposure effect among rice 
farmers in Tarnlalord Sub-District, Phimai District, Nakhon Ratchasima Province, 
Thailand. Journal of Health Research. 57(44): 271. 

    2.4  ประสบการณ�การสอน 
           1 ปk 
    2.5  ภาระงานสอน 

2.5.1 วิชาระบบสุขภาพนานาชาติ 
2.5.2 วิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ=ทางสาธารณสุข 
2.5.3 วิชาหลักสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ช่ือปริญญา(สาขาวิชา) ช่ือสถาบันการศึกษา ปHท่ีจบ 
ปริญญาโท ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร=) จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 2557 

ปริญญาตรี ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร=) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556 
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3. ช่ือ นางอารีย=   สงวนชื่อ 
    3.1 ตําแหน;งทางวิชาการ ผู2ช�วยศาสตราจารย= 
    3.2 ประวัติการศึกษา 

 

3.3 ผลงานทางวิชาการ 
3.3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  

อารีย=  สัตยกุล, (2541).  การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษา 1.  ปทุมธานี: สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ=.  

อารีย=  สัตยกุล, (2541).  สุขศึกษาในชุมชน.  ปทุมธานี: สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ=               
ในพระบรมราชูปถัมภ=.  

         3.3.2 งานวิจัย  
ณัฏฐิรา ศุขไพบุลย=, อรุณี  คําแผ�นไชย และ อารีย=  สงวนชื่อ.  (2553).  รายงานการวิจัยเรื่องการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในสาขาวิชาทางด0านวิทยาศาสตร� และเทคโนโลยีท่ี
ได0รับการสอนแบบบูรณาการด0วยการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม.  ปทุมธานี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ=. 
3.3.3 บทความทางวิชาการ 

 ไม�มี 
    3.4 ประสบการณ�การสอน  
         32 ปk 
 3.5 ภาระงานสอน 

3.5.1 วิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร= 
3.5.2 วิชาพฤติกรรมศาสตร=และการส�งเสริมความปลอดภัย 
3.5.3 วิชาการออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.5.4 วิชาการวัดและประเมินผลทางสุขศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ช่ือปริญญา(สาขาวิชา) ช่ือสถาบันการศึกษา ปHท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร=)  

สาขาสุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2531 
 

ปริญญาตรี ค.บ. (สุขศึกษา) วิทยาลัยครูนครปฐม 2527 
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4. ช่ือ นางสาวจุฑามาศ  เบ2าคํากอง 
    4.1 ตําแหน;งทางวิชาการ อาจารย= 
    4.2 ประวัติการศึกษา 

     
4.3 ผลงานทางวิชาการ 

4.3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
 ไม�มี 

4.3.2 งานวิจัย  
จุฑามาศ เบ2าคํากอง. (2557). ปMจจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการเคล่ือนย0ายประชากรในกลุ;มพนักงาน

บริการหญิงแฝงท่ีมีสัญชาติลาว จังหวัดนครพนม ปH 2556. นครพนม: สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม.      

จุฑามาศ เบ2าคํากอง. (2556). ปMจจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการรับประทานยาต0านไวรัสอย;างต;อเนื่อง
สมํ่าเสมอ ในผู0ติดเช้ือเอ็ชไอวี/เอดส�ท่ีป�วยเปJนวัณโรคร;วมด0วย จังหวัดนครพนม. 
นครพนม: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม.      

ศิริลักษณ= คําช�วง และ จุฑามาศ เบ2าคํากอง. (2553). พฤติกรรมท่ีสัมพันธ�กับการติดเช้ือเอชไอวีและ
โรคติดต;อทางเพศสัมพันธ�ในกลุ;มแรงงานข0ามชาติ พ้ืนท่ีชายแดน ไทย-ลาว จังหวัด
นครพนม. นครพนม: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม.      

Baokhumkong, C. (2014). Factors affected to the first sex among female students 
studying in M.5 high school and 2nd year of vocational school, Pathum 
Thani province, 2014.  Pathum Thani: Valaya Alongkorn Rajabhat University 
under the Royal Patronage.   

Baokhumkong, C. (2010). Quality of HIV/AIDS Treatment in Migrants, Nakhon 
Phanom Province, 2010. Nakhon Phanom: Nakhon Phanom Public Health 
Office. 
4.3.3 บทความทางวิชาการ 

จุฑามาศ เบ2าคํากอง. (2557). ปdจจัยท่ีมีความสัมพันธ=กับการเคลื่อนย2ายประชากรในกลุ�มพนักงาน
บริการหญิงแฝงท่ีมีสัญชาติลาว จังหวัดนครพนม. วารสารโรคเอดส�. 26(2): 83. 

จุฑามาศ เบ2าคํากอง และพรนภา ศุกรเวทย=ศิริ. (2556). ปdจจัยท่ีมีความสัมพันธ=กับการรับประทานยา
ต2านไวรัสอย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอ ในผู2ติดเชื้อเอ็ชไอวี/เอดส=ท่ีปxวยเป?นวัณโรคร�วมด2วย จังหวัด
นครพนม. วารสารโรคเอดส�. 25(3): 115. 

ระดับ ช่ือปริญญา(สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน/ประเทศ ปHท่ีจบ 
ปริญญาโท ส.ม. (วิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัย 

ขอนแก�น 
2555 

ปริญญาตรี 
 

วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

2552 
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จุฑามาศ เบ2าคํากอง. (2554). พฤติกรรมท่ีสัมพันธ=กับการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต�อทาง
เพศสัมพันธ=ในกลุ�มแรงงานข2ามชาติ พ้ืนท่ีชายแดน ไทย-ลาว จังหวัดนครพนมการสัมมนา
ระดับชาติเรื่องโรคเอดส=. วารสารโรคเอดส�. 23(2): 118. 

จุฑามาศ เบ2าคํากอง. (2553). ความรู2เก่ียวกับโรคเอดส= และพฤติกรรมทางเพศในกลุ�มหญิงขาย
บริการทางเพศตรง ประเทศไทย. วารสารกรมการแพทย�. 35(4): 204. 

จุฑามาศ เบ2าคํากอง. (2553). ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีและซิฟAลิสในกลุ�มหญิงต้ังครรภ=ท่ีมิใช�
สัญชาติไทย ประเทศไทย พ.ศ. 2542-2551. วารสารกรมการแพทย�. 35(4): 196. 

Baokhumkong, C. (2014). Factors affected to the first sex among female students 
studying in M.5 high school and 2nd year of vocational school, Pathum Thani 
province. วารสารโรคเอดส�. 40(1): 196. 

Baokhumkong, C. (2010). Quality of HIV/AIDS Treatment in Migrants, Nakhon Phanom 
Province,.  2010. The 10th International Congress on AIDS in Asia and the 
Pacific,  ICAAP 10 BEXCO, Busan, Republic of Korea.  

    4.4  ประสบการณ�การสอน   
          4 ปk 
    4.5  ภาระงานสอน 

4.5.1 วิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร=ทางสาธารณสุข 
    4.5.2 วิชาอนามัยชุมชน 
 4.5.3 วิชาวิทยาการระบาด 
 4.5.4 วิชาการจัดการสุขภาพชุมชน 
 4.5.5 วิชาจิตวิทยาและการให2คําปรึกษา 
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5. ช่ือ นางสาววชิราภรณ=  วิไลวรรณ 
5.1 ตําแหน;งทางวิชาการ อาจารย= 
5.2 ประวัติการศึกษา 

 
5.3  ผลงานทางวิชาการ 
 5.3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
  ไม�มี 

5.3.2 งานวิจัย  
  ไม�มี 

5.3.3  บทความทางวิชาการ 
 ไม�มี 

 5.4  ประสบการณ�การสอน 
        1 ปk 

5.5  ภาระงานสอน 
     5.5.1 วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

          5.5.2 วิชาอนามัยสิ่งแวดล2อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ระดับ ช่ือปริญญา(สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน/ประเทศ ปH พ.ศ. 
ปริญญาโท ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร=) 

 
จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 2556 

ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร=
สิ่งแวดล2อม) 

จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 2555 
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6. ช่ือ รท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ 
6.1  ตําแหน;งทางวิชาการ ผู2ช�วยศาสตราจารย=  
6.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปHท่ีจบ 

ปริญญาโท ค.ม. (สุขศึกษา) จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 2526 
ปริญญาตรี วท.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2517 

 
6.3  ผลงานทางวิชาการ 

6.3.1  หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน  
 ไม�มี 
6.3.2 งานวิจัย 

วิภาวี  เกียรติ ศิริ  และคณะ (2546).  ความต0องการศึกษาต;อในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปH
วิทยาศาสตร�ความปลอดภัย.  คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี  สถาบันราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี. 
6.3.3 บทความทางวิชาการ 
 ไม�มี 

6.4  ประสบการณ�ในการสอน 
6 ปk 

6.5  ภาระงานสอน 
 6.5.1 วิชาสวัสดิศึกษา 

6.5.2 วิชาการปฐมพยาบาล 
6.5.3 วิชาพฤติกรรมศาสตร=ความปลอดภัย 
6.5.4 วิชาการฝDกประสบการณ=วิชาชีพวิทยาศาสตร=ความปลอดภัย 
6.5.5 วิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร=ความปลอดภัย 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามความต0องการของผู0ใช0บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห;งชาติ  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามความต0องการของผู0ใช0บัณฑิต 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

 
สรุปข0อคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

1. ควรมีการจัดต้ังหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตหรือไม� เพราะเหตุใด 
ตอบ ควร เพราะปdญหาสุขภาพเป?นปdญหาท่ีต2องดําเนินการแก2ปdญหาและต2องพัฒนา

อย�างต�อเนื่อง ถ2ามีบุคลากรท่ีมีความรู2ความสามารถทางสาธารณสุขมากข้ึนจะเกิดประโยชน=มากข้ึน 
2. เนื้อหาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรมีรายละเอียดอย�างไรบ2าง 

ตอบ ควรมีการพัฒนาข้ึน เพ่ิมวิชาท่ีมีความจําเป?นต2องนําไปใช2ผสมผสานกัน เช�น           
เพ่ิมการรักษาพยาบาลเบ้ืองต2น  ยา  โรคติดต�อเรื้อรัง  โรคท่ีปyองกันได2  กฎหมายท่ีเก่ียวข2อง เพราะ
เวลาปฏิบัติจริงจําเป?นต2องนําความรู2เหล�านี้ไปใช2เป?นพ้ืนฐานร�วมกับสหวิชาชีพ 

3. นักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรสาธารณสุขต2องมีทักษะ ความรู2 อะไรเพ่ิมเติม 
ตอบ นักศึกษาควรมีความรู2 ทักษะทางด2านการตรวจ/รักษาโรคเบ้ืองต2น ความรู2ทางด2าน

เภสัชสาธารณสุข  โรคท่ีเป?นปdญหาทางด2านสาธารณสุข  โรคติดต�อ เพ่ิมเติม 
4. ต2องการให2บุคลากรทางด2านสาธารณสุขมีลักษณะอย�างไร 

ตอบ บุคลากรทางด2านสาธารณสุขควรเป?นผู2ท่ีมองกว2างครอบคลุม ดูแลอย�างเป?นองค=
รวมไม�แยกส�วน เข2าใจพ้ืนฐานแต�ละองค=กร ชุมชน สังคมท่ีเราปฏิบัติงานอยู� ซ่ึงจะได2ประโยชน=มากข้ึน 

5. ในปdจจุบันคิดว�าแนวโน2มการเรียนเก่ียวกับสาธารณสุขเป?นอย�างไร 
ตอบ  ในการเรียนเก่ียวกับสาธารณสุขจะมีประโยชน=ต�อสังคม สามารถนําไปใช2ใน

ชีวิตประจําวันได2และมีผู2สนใจเรียนในด2านนี้มากยิ่งข้ึน 
6.  เปรียบเทียบระหว�างในอดีตและปdจจุบันสายงานด2านสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลง

อย�างไร 
ตอบ การทํางานในสายงานสาธารณสุขมีการปฏิบัติงานท่ีมุ�งเน2นผลลัพธ=/คุณภาพ 

ผลสําเร็จของงานมากข้ึนมีตัวชี้วัดเป?นตัวควบคุม/กํากับ ทําให2มีการพัฒนามากข้ึนเรื่อยๆ และมีการ
แข�งขันพัฒนาการทํางาน/การให2บริการในแต�ละหน�วยงาน 
 
เกณฑ�ในการประเมินผล 

การสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค=ตามความต2องการของผู2ใช2บัณฑิต ได2ทําการ
สํารวจความคิดเห็นของเจ2าหน2าท่ีหน�วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน สถานประกอบการทาง
สุขภาพ ของจังหวัดปทุมธานี ปk 2557 จํานวน 200 คน ซ่ึงใช2วิธีการสุ�มเจาะจง 
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เครื่องมือท่ีใช0ในการเก็บรวบรวมข0อมูล 
เครื่องมือท่ีใช2ในการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค=ตามความต2องการของผู2ใช2บัณฑิต 

เป?นแบบสอบถามท่ีสร2างข้ึนโดยอาศัยจากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข2อง และประยุกต=จากเครื่องมือการ
วิจัยท่ีท�านอ่ืนๆ ได2ทําไว2ในเรื่องท่ีเก่ียวข2อง โดยจัดทําแบบสอบถามออกเป?น 4 ส�วน  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข0อมูล 
 การเก็บรวบรวมข2อมูล ทางหลักสูตรได2ติดต�อไปยังหน�วยงานทางด2านสาธารณสุขท้ังภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือแจกแบบสอบถามให2เจ2าหน2าท่ี บุคลากรทางสาธารณสุข โดยแจกแบบสอบถามไป
ท้ังหมด 200 ชุด ได2รับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 198 ชุด และทําการคัดแบบสอบถามท่ีมีความ
สมบูรณ=เชื่อถือได2 เพ่ือทําการวิเคราะห=ข2อมูลได2จํานวน 198 ชุด คิดเป?น ร2อยละ 99   
 
วิธีการวิเคราะห�ข0อมูล 
  การวิเคราะห=ข2อมูลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค=ตามความต2องการของผู2ใช2
บัณฑิต  โดยการตรวจสอบความสมบูรณ=ของแบบสอบถามท่ีได2รับกลับคืนมาท้ังหมดและคัดเลือก
เฉพาะแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ= เพ่ือทําการวิเคราะห=ข2อมูล เพ่ือหาค�าร2อยละ ค�าเฉลี่ย และค�า
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช2โปรแกรมคอมพิวเตอร=ช�วยในการวิเคราะห=ข2อมูล และการแปล
ความหมายโดยการเทียบเกณฑ=การแปลความหมายของค�าเฉลี่ย ในแต�ละข2อคําถาม ดังนี้                   
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 103) 

รายงานสรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค=ตามความต2องการของผู2ใช2บัณฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ=ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี จะวิเคราะห=ท้ังในภาพรวมของความพึงพอใจ         
แบ�งออกเป?น 5 ระดับความคิดเห็นคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น2อย และน2อยท่ีสุด โดยใช2เกณฑ=        
ในการวิเคราะห=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 
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คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู0 
 

ข0อคําถาม 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น0อย 
น0อย 
ท่ีสุด 

เฉลี่ย SD. 
ระดับความ

พอใจ 
1. ด0านคุณธรรม 
   1.1 ความมีระเบียบวินัย 45 153 0 0 0 4.23 0.42 มาก 
   1.2 ความซ่ือสัตย=สุจริต 148 50 0 0 0 4.75 0.44 มากท่ีสุด 
   1.3 ความรับผิดชอบ 136 62 0 0 0 4.69 0.46 มากท่ีสุด 
   1.4 ความเสียสละ ความมี
นํ้าใจ จิตอาสา 

115 83 0 0 0 4.58 0.49 มากท่ีสุด 

   1.5 ความตรงต�อเวลา 98 100 0 0 0 4.49 0.50 มาก 
   1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 158 40 0 0 0 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
2. ด0านความรู0 
   2.1 มีความรู2ในสาขาวิชาท่ี
ศึกษา 

141 30 27 0 0 4.58 0.72 มากท่ีสุด 

   2.2 มีทักษะในการปฏิบัติ 
งาน ในสาขาวิชาท่ีศึกษา 

147 51 0 0 0 4.74 0.44 มากท่ีสุด 

 
   3.1 มีความสามารถในการ
สืบค2น การวิเคราะห= การแปล
ความหมาย และการประเมิน
จากข2อมูลสารสนเทศ 

5 187 6 0 0 3.99 0.24 มาก 

   3.2 มีทักษะในการใช2ข2อมูล
สารสนเทศเพ่ือแก2ปdญหาด2วย
ตนเอง 

25 158 15 0 0 4.05 0.45 มาก 

   3.3 มีความคิดริเริม่
สร2างสรรค= ในการแก2ปdญหาโดย
ใช2พ้ืนฐานจากความรู2และทักษะ
ท่ีศึกษา 

144 51 3 0 0 4.71 0.49 มากท่ีสุด 

4. ด0านทักษะความสัมพันธ�ระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ=ดี สามารถทํางานเป?น
ทีมได2 

174 24 0 0 0 4.88 0.33 มากท่ีสุด 

   4.2 สามารถเป?นผู2นําและผู2
ตามท่ีด ี

165 33 0 0 0 4.83 0.37 มากท่ีสุด 

   4.3 มีความสามารถในการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย�าง
ต�อเน่ือง 

159 34 5 0 0 4.78 0.47 มากท่ีสุด 
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ข0อคําถาม 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น0อย 
น0อย 
ท่ีสุด 

เฉลี่ย SD. 
ระดับความ

พอใจ 
5. ด0านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ประยุกต=ใช2เทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร=ท่ี
เก่ียวข2อง อย�างเหมาะสมใน
การศึกษาค2นคว2าและ
แก2ปdญหา 

55 142 1 0 0 4.27 0.46 มาก 

   5.2 ใช2เทคโนโลยีในการ
สืบค2นข2อมูล เก็บรวบรวม
ข2อมูลประมวลผลข2อมลู แปล
ความหมายและนําเสนอข2อมลู
ได2อย�างถูกต2อง 

72 124 2 0 0 4.35 0.50 มาก 

   5.3 มีทักษะการสื่อสารและ
นําเสนอได2อย�างเหมาะสม 

89 104 5 0 0 4.42 0.54 มาก 

   5.4 มีความสามารถในการ
สื่อสารได2มากกว�า 1 ภาษา
และมภีาษาเป?นสากล 

39 157 2 0 0 4.19 0.42 มาก 
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ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบข0อแตกต;างระหว;างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรท่ีปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข0อแตกต;างระหว;างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�  
1.1 เปรียบเทียบโครงสร0าง  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เหตุผล 
หน;วยกิตรวมไม;น0อยกว;า 135 หน;วยกิต หน;วยกิตรวมไม;น0อยกว;า 140 หน;วยกิต  
   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน;วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน;วยกิต ตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1  กลุ�มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน�วยกิต    มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ= 
1.2 กลุ�มวิชามนุษยศาสตร= และ      ในพระบรมราชูปถัมภ= 

สังคมศาสตร= 13 หน�วยกิต     
 1.3 กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร=       

คณิตศาสตร= และเทคโนโลยี 8 หน�วยกิต     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน;วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน;วยกิต ตาม มคอ.1 

2.1  กลุ�มวิชาเนื้อหา 92 หน�วยกิต 2.1  กลุ�มวิชาเนื้อหา 97 หน�วยกิต สาขาสาธารณสุขศาสตร= และสาขาที่ 
2.1.1 กลุ�มวิชาบังคับ 83 หน�วยกิต 2.1.1 กลุ�มวิชาบังคับ 61 หน�วยกิต เกี่ยวข2อง 
2.1.2 กลุ�มวิชาเลือก 9 หน�วยกิต 2.1.2 กลุ�มวิชาเฉพาะแขนง 36 หน�วยกิต  

2.2  กลุ�มวิชาปฏิบัติการและฝDก
ประสบการณ=วิชาชีพ 7 หน�วยกิต 

2.2 กลุ�มวิชาปฏิบัติการและฝDก
ประสบการณ=วิชาชีพ 7 หน�วยกิต  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน;วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน;วยกิต  
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1.2 เปรียบเทียบกลุ;มวิชา 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เหตุผล 

กลุ;มวิชาบังคับ 
4011504 ฟAสิกส=ในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 4011504 ฟAสิกส=ในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)  
4021103 เคมีอินทรีย= 3(2-2-5) 4021103 เคมีอินทรีย= 3(2-2-5)  
4011308 เคมีทั่วไป 3(2-2-5) 4021308 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)  
4021109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 4021109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2)  
4022506 ชีวเคมี 2(2-0-4) 4022506 ชีวเคมี 2(2-0-4)  
4011101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 4031101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6)  
4011102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 4031102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6)  
4011103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2)  
4011104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2)  
4032601 จุลชีววิทยาและปรสติสาธารณสุข 3(2-2-5) 4032608 จุลชีววิทยาและปรสติสาธารณสุข 3(2-2-5)  
4112201 ความน�าจะเป?นและสถิตเิบื้องต2น 3(3-0-6) 4111101 หลักสถิต ิ 3(3-0-6) ความสอดคล2องกับ

วิชาชีพและการนําไปใช2
ประโยชน= 

4123262 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต=ใช2
คอมพิวเตอร=ทางสาธารณสุข 

3(2-2-5) 
- - -  

4141101 หลักสาธารณสุข 3(3-0-6) 4141101 หลักสาธารณสุข 3(3-0-6)  
4141601 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร= 3(3-0-6) 4141601 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร= 3(3-0-6)  
4142103 กายวิภาคและสรีรวิทยา 3(2-2-5) 4142103 กายวิภาคศาสตร=และสรรีวิทยา 3(2-2-5)  
4142104 หลักการปฐมพยาบาล 3(2-2-5) 4142107 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทา       

สาธารณภัย 
3(2-2-5) ความสอดคล2องกับ

สถานการณ=ในปdจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เหตุผล 
กลุ;มวิชาบังคับ 

   4143306 การตรวจ ประเมิน และบําบัดโรคเบื้องต2น 3(2-2-5)  
4142105 การส�งเสริมสุขภาพ  3(3-0-6)    ตาม มคอ.1 
4142106 เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ= 2(2-0-4)    สาขาสาธารณสุข 
4142201 สุขภาพกับสิ่งแวดล2อม 3(2-2-5) 4141201 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล2อม 3(3-0-6) ศาสตร= และสาขาที่ 
4142202 มลพิษกับสุขภาพ 2(2-0-4) 4141202 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6) เกี่ยวข2อง 
4142501 โภชนศาสตร=สาธารณสุข 3(2-2-5)     
4142602 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ 2(2-0-4) 4142609 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 3(3-0-6)  
4142603 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางสาธารณสุข 3(2-2-5) - - -  
4143109 พิษวิทยาทางสาธารณสุข 3(2-2-5) - - -  
4143110 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ=ทาง

สาธารณสุข 
2(2-0-4) 

- - -  

4143111 สังคมศาสตร=สาธารณสุข 2(2-0-4) - - -  
4143301 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค 3(3-0-6) 4143303 หลักการควบคุมโรค 3(3-0-6) ความสอดคล2องกับ 
   4143305 วิทยาการระบาด 3(3-0-6) วิชาชีพและการนํา 
   4141605 ชีวสถิติทางสาธารณสุข 3(3-0-6) ไปใช2ประโยชน= 
4143302 อนามัยชุมชน 3(3-0-6) - - -  
4143604 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 4143604 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)  
4144107 การวัดและการประเมินผลทางสาธารณสุข 3(2-2-5) - - -  
4144606 เศรษฐศาสตร=สาธารณสุข 3(3-0-6) - - -  
4144901 วิจัยทางสาธารณสุข 2(0-4-2) - - -  
4144902 การสัมมนาทางสาธารณสุข 1(0-2-1) - - -  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เหตุผล 
กลุ;มวิชาเลือก 

4034602 จุลินทรีย=ก�อโรค 3(2-2-5) - - -  
4034705 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชุมชน 3(2-2-5) - - -  
4142401 ทันตสาธารณสุข 3(3-0-6) - - -  
4143108 ระบบสุขภาพนานาชาต ิ 2(2-0-4) 4143115 หลักประกันและระบบสุขภาพนานาชาติ 3(3-0-6)  
4143304 สิ่งแวดล2อมและสุขาภิบาลโรงงาน 3(2-2-5)     
4143610 การแพทย=ทางเลือก 2(1-2-3)     
4143611 
 

พฤติกรรมศาสตร=และการส�งเสริมความ
ปลอดภัย 

3(2-2-5) 
 

   ความสอดคล2องกับ
วิชาชีพและการนํา 

4143612 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5)    ไปใช2ประโยชน= 
4144401 เภสัชวิทยา 3(2-2-5) 4143312 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข 3(2-2-5)  
4144402 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรยีน 2(2-0-4) 4144109 โรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)  
4144403 การจัดการสุขภาพในชุมชน 3(2-2-5) 4143310 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 2(1-2-3)  
4144607 การให2คําปรึกษาทางสุขภาพ 3(3-0-6) 4144607 การให2คําปรึกษาทางสุขภาพ 3(3-0-6)  
4144608 สุขศึกษาและการประชาสมัพันธ= 3(3-0-6) 4143110 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ=ทางการ

สาธารณสุข 
3(3-0-6)  

4144609 สารเสพตดิและการปyองกัน 2(2-0-4) 4142105 การส�งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)  
   4142108 การเรยีนรู2และการสื่อสารเพื่อพัฒนาสุขภาพ 3(3-0-6)  
   4142301 การวางแผนและประเมินโครงการสุขภาพใน

ชุมชน 
3(2-2-5)  

   4142302 อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)  
   4142501 โภชนศาสตร=สาธารณสุข 3(2-2-5)  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เหตุผล 
กลุ;มวิชาเลือก 

   4142502 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา 2(1-2-3)  
   4142503 การจัดโปรแกรมส�งเสรมิสุขภาพ 2(1-2-3)  
   4142603 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางสาธารณสุข 3(2-2-5)  
   4142606 พฤติกรรมศาสตร=สาธารณสุข 3(3-0-6)  
   4142610 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)  
   4142611 เทคโนโลยีทางสุขศึกษาและส�งเสรมิสุขภาพ 1(0-3-2)  
   4143112 โรคตดิต�อและโรคไม�ติดต�อ 3(2-2-5)  
   4143113 การดูแลสุขภาพที่บ2าน 2(2-0-4)  
   4143114 ระบบสารสนเทศและการจัดการทาง

สาธารณสุข 

2(1-2-3)  

   4143302 อนามัยชุมชน 3(3-0-6)  
   4143307 การตรวจ ประเมิน และบําบัดโรคทาง

สาธารณสุข 
3(2-2-5)  

   4143308 การดูแลสุขภาพจิตชุมชน 2(2-0-4)  
   4143309 จิตวิทยาทางสาธารณสุข 3(3-0-6)  
   4143501 การจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6)  
   4143613 วิธีการและกลยุทธ=ทางสุขศึกษาและการ

ส�งเสริมสุขภาพ 
3(3-0-6)  

   4143614 การวิเคราะห=พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)  
   4143615 เทคนิคและทักษะทางสุขศึกษา 3(2-2-5)  
   4143616 หลักและเทคนิคการฝDกอบรมและการประชุม 3(3-0-6)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ=  ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี 



129 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= จังหวัดปทุมธานี                                                           

129 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เหตุผล 
กลุ;มวิชาเลือก 

   4144108 สุขศึกษาและการส�งเสริมสุขภาพใน
โรงพยาบาล 

3(2-2-5)  

   4144110 สุขศึกษาและการส�งเสริมสุขภาพในชุมชน 3(2-2-5)  
   4144301 การพัฒนาอนามัยชุมชน 2(1-2-3)  
 

 
 4144501 การวางแผนและประเมินโครงการสุขศึกษาและ

การส�งเสริมสุขภาพ 
2(2-0-4)  

   4144903 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน 3(2-2-5)  
   4144904 การวิจัยทางสุขศึกษาและการส�งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)  

กลุ;มวิชาปฏิบัติการและฝQกประสบการณ�วิชาชีพ 
4143801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร= 
1(45) 4143801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร= 
1(45)  

4143802 การเตรียมฝDกประสบการณ=วิชาชีพสาธารณสุข
ศาสตร= 

2(90) 4143802 การเตรียมฝDกประสบการณ=วิชาชีพสาธารณสุข
ศาสตร= 

2(90)  

4144801 สหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร= 6(640) 4144801 สหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร= 6(640)  
4144802 การฝDกประสบการณ=วิชาชีพสาธารณสุข

ศาสตร= 
5(540) 4144802 การฝDกประสบการณ=วิชาชีพสาธารณสุข

ศาสตร= 
5(540)  
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ภาคผนวก ซ 
แผนบริหารความเส่ียง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�  
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 
 ระบุความเสี่ยง  

 
  
 หมายเหตุ S1 มีค�าระหว�าง 20 - 25 (สูงมาก), F มีค�าระหว�าง 10 - 19 (สูง) และ O,P มีค�าระหว�าง 1 - 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)  ปMจจัยเสี่ยง 
ความเสี่ยงด2านการเรียนการสอน  F จํานวนนักศึกษาไม�ได2ตามเปyาหมาย 
  F อาจารย= บุคลากร ไม�เพียงพอ 
  F ความเพียงพอและเหมาะสมของห2องเรียนและห2องปฏิบัติการ 
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132   การประเมินวิเคราะห�ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ
หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปMจจัยเสี่ยง) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(1) 

ผลกระทบความรุนแรง 
 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดับความเสี่ยง) 

(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด2านการเรียนการ
สอน 

-จํานวนนักศึกษาไม�ได2ตาม
เปyาหมาย 

4 3 12 ความเสี่ยงสูง 

- อาจารย= บุคลากร ไม�
เพียงพอ 

4 4 16 ความเสี่ยงสูง 

- ความเพียงพอและ
เหมาะสมของห2องเรียน
และห2องปฏิบัติการ 

4 3 12 ความเสี่ยงสูง 

 
 หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง 3 มีค�าระหว�าง 20 - 25(ความเสี่ยงที่ยอมรับไม�ได2), 2 มีค�าระหว�าง 10 - 19  

(ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค�าระหว�าง 1 - 9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได2) 
การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

ลําดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/ 
กิจกรรมของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุม 
ที่ควรจะมี 

(2) 

การควบคุมที่มีอยู;
แล0ว 
(3) 

การควบคุมที่มีอยู;
แล0วได0ผลหรือไม; 

(4) 

วิธีจัดการความ
เสี่ยง 
(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 
1 ความเสี่ยงด2านการเรียนการสอน 

- จํานวนนักศึกษาไม�ได2ตาม
เปyาหมาย 

1. เร�งจัดทําหลักสูตรเพื่อเตรียม
ประชาสัมพันธ= และรับนักศึกษา 

 
 

� 
….ยอมรับ
�ควบคุม 
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ลําดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/ 
กิจกรรมของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุม 
ที่ควรจะมี 

(2) 

การควบคุมที่มีอยู;
แล0ว 
(3) 

การควบคุมที่มีอยู;
แล0วได0ผลหรือไม; 

(4) 

วิธีจัดการความ
เสี่ยง 
(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 
2. จัดทําแนวทางประชาสัมพันธ=
หลักสูตรตามโรงเรียนมัธยมต�างๆ 
และทาง Website มหาวิทยาลัย 
3. ประชาสัมพันธ=ในการประชุม
ด2านสาธารณสุข และสุขศึกษา
ของสมาคมสุขศึกษาแห�งประเทศ
ไทย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข 
และสมาคมที่เกี่ยวข2อง 

 
 
� 

 
 
 
 

....ถ�ายโอน 

....หลีกเลี่ยง 

- อาจารย= บุคลากร ไม�เพียงพอ 1. จัดทําแผนหาอัตรากําลังทดแทน 
2. ขอความร�วมมือกับสมาคมต�างๆ 
ที่มีความสนใจในการร�วมสอนตาม
รายวิชาที่เปAดสอน 

 
� 

 
� 

….ยอมรับ 
�ควบคุม 
....ถ�ายโอน 
....หลีกเลี่ยง 

 

- ความเพียงพอและเหมาะสม
ของห2องเรียนและ
ห2องปฏิบัติการ 

1. เตรียมจัดหาห2องเรียนให2
เพียงพอและเหมาะสมกับการใช2
งาน 
2. จัดหาอุปกรณ= ครุภัณฑ=
วิทยาศาสตร=ให2เพียงพอ 

� � 

….ยอมรับ 
�ควบคุม 
....ถ�ายโอน 
....หลีกเลี่ยง 

 

 
 หมายเหตุ    ช�อง 3 � หมายถึง มี � หมายถึง มีแต�ไม�สมบูรณ= X หมายถึง ไม�มี  
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134     ช�อง 4 � หมายถึง ได2ผลตามที่คาดหมาย � หมายถึง ได2ผลบ2างแต�ไม�สมบูรณ= X  ไม�ได2ผลตามที่คาดหมาย 
 

 แผนดําเนินการจัดการความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด0านของ

เรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค�ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู; 
 
 

 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
 

(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู; 
(ปMจจัยเสี่ยง) 

 
 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 
 

(6) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู0รับผิดชอบ 

 
 

(7) 
1. ความเสี่ยงด2านการเรียนการสอน 
- จํานวนนักศึกษาไม�ได2ตาม
เปyาหมาย 

1. เร�งจัดทําหลักสูตรเพื่อเตรียม
ประชาสัมพันธ= และรับนักศึกษา 
2. จัดทําแนวทางประชาสัมพันธ=
หลักสูตรตามโรงเรียนมัธยมต�างๆ 
และทาง Website มหาวิทยาลยั 
3. ประชาสัมพันธ=ในการประชุม
ด2านสาธารณสุข และสุขศึกษา
ของสมาคมสุขศึกษาแห�ง
ประเทศไทย สมาคมวิชาชีพ
สาธารณสุข และสมาคมที่
เกี่ยวข2อง 

ความเสี่ยงสูง 
 

ควบคุม 
 

 

1. การประชาสัมพันธ=
หลักสูตรไม�ทั่วถึง 
2. หลักสูตรอาจจะ
ได2รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยช2า
กว�าที่กําหนดทาํให2ไม�
สามารถทาํการ 
ประชาสัมพันธ=ก�อนได2 
 

1. วางแผนการ
ประชาสัมพันธ= และ
กําหนดเวลาในการ
ประชาสัมพันธ=ให2
ชัดเจน เพื่อให2ทันการ
สอบคัดเลือกในระบบ
การรับบุคคลเข2าศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษา 
(Admissions) 

 

มกราคม 2558 
ผู2รับผิดชอบ
หลักสูตร/
สาขาวิชา 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด0านของ

เรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค�ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู; 
 
 
 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
 

(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู; 
(ปMจจัยเสี่ยง) 

 
 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 
 

(6) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู0รับผิดชอบ 

 
 

(7) 
- อาจารย= บุคลากร            
ไม�เพียงพอ 

1. จัดทําแผนหาอัตรากําลัง
ทดแทน 
2. ขอความร�วมมือกับสมาคม
ต�างๆ ที่มีความสนใจในการร�วม
สอนตามรายวิชาที่เปAดสอน 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม 1. อาจารย= บุคลากร
ที่จัดหาอัตรากําลัง
ทดแทน ไม�ตรง
สาขาวิชาที่สอน 

พัฒนาอาจารย=ใหม� 
ในกิจกรรมการจัด 
การเรียนการสอน  

ม.ค. – ก.ย. 58 
ผู2รับผิดชอบ

ประธาน
หลักสูตร 

- ความเพียงพอและเหมาะสม
ของห2องเรียนและ
ห2องปฏิบัติการ 

1. เตรียมจัดหาห2องเรียนให2
เพียงพอและเหมาะสมกับการ
ใช2งาน 
2. จัดหาอุปกรณ= ครุภัณฑ=
วิทยาศาสตร=ให2เพียงพอ 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม 1. ความพร2อมของ
ห2องปฏิบัติการและ
ความเพียงพอของ
ครุภัณฑ= 
 

เตรียมความพร2อม
ห2องปฏิบัติการและ 
จัดซื้อครุภัณฑ=  

ปkงบประมาณ 
2558 - 2559 
ผู2รับผิดชอบ

ประธาน
หลักสูตร 

      ผู2รายงาน ผู2ช�วยศาสตราจารย= อารีย=  สงวนชื่อ 
             ประธานกรรมการประจําหลักสูตร ผู2ช�วยศาสตราจารย= อารีย=  สงวนชื่อ 

         วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
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