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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร  :     
ภาษาไทย  :    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Science Program in Environmental Health 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

 ชื่อย่อ  :    วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Science (Environmental Health) 

 ชื่อย่อ  :    B.Sc. (Environmental Health) 
3. วิชาเอก    
    ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
   เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี      

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 9/2561  เมื่อวันที่ 20 เดือน 
กันยายน  พ.ศ. 2561 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ปีการศึกษา 2564 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
8.2 นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.3 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหรือเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และสถานประกอบการหรือในโรงงานอุตสาหกรรม 
8.4 ผู้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
8.5 ผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม (ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบบ าบัดมลพิษอากาศ ระบบบ าบัดกาก
ของเสียอันตราย) ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
8.6 นักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
8.7 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในบริบัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
8.8 ผู้ช่วยวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ี

จบ 
1. นางสาวอาภาพร 

รุจิระเศรษฐ 
อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยี 

สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม)  
วท.บ. (อนามัย
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2556 
 
2550 
 
2547 

2. นางสาวเฟ่ืองฟ้า 
รัตนาคณหุตานนท์ 

อาจารย์ ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2558 
2555 

3. นางสาวอภิญญา  
อุตระชัย 

อาจารย์ ส.ม. (สุขศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ) 
วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

2556 
2553 

4. นางสาวหทัยชนน์ 
บุญหัตถ์ 

อาจารย์ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง 

2559 
2555 

5 นางสาวนลินอร 
นุ้ยปลอด 

อาจารย์ ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์
และพันธุวิศวกรรม 
ศาสตร์) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2558 
 
 
2548 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12     
พ.ศ. 2560 - 2564 โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช .) ได้
จัดท าบนแผนหลักของการพัฒนาประเทศเป็นกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ก าหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้นเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) ทั้งหมด 17 ข้อ มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือใช้ เป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการมีส่วนร่วมให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายและทิศทางการด าเนินงานที่ก าหนดร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีสุขภาวะ
และคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมนานาประเทศ นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย 
4.0 ท าให้ต้องมีการปรับตัวด้านสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยขยายการผลิตและพัฒนาในระบบอุตสาหกรรมมากขึ้น ท าให้ต้องมีการน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย ผลที่ตามมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติคือ ความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดล้อม โดยปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญจากการขยายการผลิตและการพัฒนา
ในระบบอุตสาหกรรม ได้แก่ คุณภาพอากาศเป็นพิษ แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเสื่อมโทรม 
การเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายและสารอันตรายที่ปล่อยออกจากกระบวนการ
ผลิต ปัญหาเหล่านี้นับวันยิ่งมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบกับสุขภาพอนามัยของประชาชน 
การเกิดโรคที่มีปัจจัยจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ท าให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องสูญเสียงบประมาณ
เพ่ือการดูแลสุขภาพในด้านนี้เพ่ิมข้ึน ดังนั้น บุคลากรทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงเป็นก าลังส าคัญใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมจากอุตสาหกรรมจนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการรักษาสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การด าเนินการวางแผนและจัดท าหลักสูตรนี้ได้ค านึงถึงสถานการณ์ทางสังคม และสภาวะ

แวดล้อมทั้งในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงและที่ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมโดยรอบ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมหลายประเภท การพัฒนาพ้ืนที่
อุตสาหกรรมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะปัญหาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และอาหาร มลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากการผลิตของ
แหล่งอุตสาหกรรม การปนเปื้อนสารเคมีและมลพิษมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีความโดดเด่นในเรื่องของสถานที่ตั้งที่เอ้ือ
ประโยชน์ให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการด้านต่าง ๆ ทั้งจากการศึกษาเรียนรู้การ
ด าเนินงานในสถานการณ์จริง การจัดกรณีศึกษาในการเรียนการสอน การศึกษาดูงานจากสภาพจริง 
ตลอดจนการฝึกงานและการฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน



 5 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ต่าง ๆ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังสามารถให้บริการสังคมโดยการวิจัย เผยแพร่ความรู้ และการให้
ค าปรึกษาต่อชุมชนในท้องที ่

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและรองรับ
การแข่งขันในวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนอง
ความต้องการเพ่ือให้มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์บูรณาการกับสุขภาพ เพ่ือใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค 
เน้นการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงสามารถน าแนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชน การประยุกต์ใช้ความรู้ นวัตกรรม และการ
วิจัยที่สอดคล้องต่อความต้องการของสังคมเพ่ือมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ซึ ่งเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถิ ่นพัฒนา 
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี” 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  มุ่งเน้นและให้ความส าคัญในการบูรณาการ        
พันธกิจการจัดการเรียนการสอนทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ต้องการ
ผลิตและสร้างบุคลากรในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในท้องถิ่น การผลิตบัณฑิตทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการสร้างและ
พัฒนาบุคลากรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันและลดความเสี่ยง
จากปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการมีส่วนร่วมใน
ทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึง
ปัญหาและบริบทที่ส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
หลักสูตรอ่ืน ๆ สามารถเลือกเรียนได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 มอบหมายคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดล้อม ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
13.3.2 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสานงานรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ในการประสานงาน

กับคณะ สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาในการพิจารณารายละเอียดรายวิชา เนื้อหาสาระ   
การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ผลิตนักอนามัยสิ่งแวดล้อม น้อมน าพระราโชบาย มุ่งหมายพัฒนาชุมชน 

1.2  ความส าคัญ   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้เกิด   

การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม บูรณาการทั้งหลักวิทยาศาสตร์และสุขภาพที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขปัญหา
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสิ่งแวดล้อมเป็นรากฐานส าคัญของ
ความมั่นคงและมั่งคั่ง จึงต้องมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสามารถจัดการปัญหามลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ 

1.3  วัตถุประสงค์  
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถวางแผน ประสานงาน สื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม และท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในฐานะผู้น าและผู้ตามได้เป็นอย่างดี 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
ตามส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 

1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยอิง
มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 
1.2 ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1.1 เอกสารปรับปรุง
หลักสูตร (มคอ.2) 
1.2 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร (SAR) 

2. พัฒนาหลักสูตรใหส้อดคล้อง
กับความต้องการทางด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม และการเปลีย่นแปลง
ทางด้านสุขภาพในปัจจุบัน 

2.1 ติดตามความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของงานด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมจากผู้ใช้
บัณฑิตขององค์กรทั้งภาครัฐ 
เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน 

2.1 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตจากองค์กรทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ
ชุมชน 

3. พัฒนาบัณฑิตด้านการเรยีน
การสอน 

3.1 สนบัสนนุให้มีการเรียนการ
สอนโดยใช้กระบวนการจัดการ

3.1 จ านวนรายวชิาใน
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน
แบบเรียนรู้เชิงผลิตภาพและ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) 
3.2 มีการจัดการเรียนการสอน
แบบ Project-based learning 
รวมทั้งรูปแบบการสัมมนา 

แบบ Project-based 
learning 
3.2 ความสามารถและทักษะ
ในการเสนอผลงาน 

4. พัฒนาบุคลากรดา้นการเรียน
การสอนและบริการวชิาการ 

4.1 สนับสนุนการศึกษาต่อของ
คณาจารย์ 
4.2 สนับสนุนการอบรม สัมมนา 
และการฝึกอบรมของคณาจารย์ 
4.3 สนับสนุนให้คณาจารย์ออก
บริการวิชาการแก่ชุมชน 

4.1 จ านวนคณาจารย์ที่มีวุฒิ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
4.2 จ านวนการเข้าอบรม 
สัมมนา และการฝึกอบรม
ของคณาจารย์ 
4.3 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 

5. พัฒนาด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

 

5.1 สนับสนุนให้มีการค้นคว้า
งานวิจัยจากฐานข้อมูลต่างๆ ใน
ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยและองค์กรท่ี
ให้บริการต่างๆ  
5.2 สนับสนุนการเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม
ท้ังในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
5.3 สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์
งานวิจัยลงในวารสารฐานข้อมูล 
TCI หรือวารสารระดับนานาชาติ 

5.1 จ านวนฐานข้อมูลที่ใช้ใน
การอ้างอิงในการท าวิจัยหรือ
การสัมมนา 
5.2 จ านวนการเข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิชาการท้ังใน
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
5.3 จ านวนวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ลงวารสารฐานข้อมูล 
TCI หรือวารสารระดับ
นานาชาติ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ  

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมมี่ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.0 หรืออยู่ในดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.2.2 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

2.2.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และต้องไม่เป็นบุคคลที่
เป็นโรคตาบอดสี 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
ไม่มี 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ไม่มี 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 35 35 35 35 35 
ชั้นปีที่ 2 - 35 35 35 35 
ชั้นปีที่ 3 - - 35 35 35 
ชั้นปีที่ 4 - - - 35 35 

รวม 35 70 105 140 140 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 35 35 
 

2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. ค่าลงทะเบียน 1,102,500 2,152,500 3,202,500 4,252,500 4,252,500 
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล           

2.1 งบบุคลากร 1,712,400 1,798,020 1,887,921 1,982,317 2,081,433 
2.2 งบด าเนินการ 35,000 70,000 105,000 140,000 175,000 
2.3 งบลงทุน           

2.3.1 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

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

2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 500,000 550,000 600,000 650,000 700,000 
รวมรายรับ 3,809,900 5,030,520 6,255,421 7,484,817 7,668,933 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. งบบุคลากร 1,712,400 1,798,020 1,887,921 1,982,317 2,081,433 
2. งบด าเนินการ           

2.1 ค่าตอบแทน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
2.2 ค่าใช้สอย 70,000 140,000 210,000 280,000 350,000 
2.3 ค่าวัสดุ 35,000 70,000 105,000 140,000 175,000 
2.4 ค่าสาธารณูปโภค 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 

3. งบลงทุน           
3.1 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 
3.2 ค่าครุภัณฑ์ 500,000 550,000 600,000 650,000 700,000 

4. เงินอุดหนุน           
4.1 การท าวิจัย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
4.2 การบริการวิชาการ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

รวมรายจ่าย 3,014,400 3,255,020 3,499,921 3,749,317 4,003,433 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 33,375 บาท/คน/ปี 

 
2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  (ภาคผนวก ก) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 112 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 60 หน่วยกิต 
            2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  45 หน่วยกิต 

2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)  
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 112 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

SBT102 ชีววิทยาทั่วไป 
General Biology 

3(3-0-6) 

SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
General Biological Laboratory 

1(0-3-2) 

SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 
Public Health Microbiology and Parasitology 

3(2-2-5) 

SCH102 เคมีทั่วไป 
General Chemistry 

3(3-0-6) 

SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
Laboratory in General Chemistry 

1(0-3-2) 

SCH222 เคมีอินทรีย์ 
Organic Chemistry 

3(3-0-6) 

SCH252 ชีวเคมี 
Biochemistry 

3(3-0-6) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

SMS105 หลักการคณิตศาสตร์ 
Principles of Mathematics 

3(3-0-6) 

SMS203 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 
Introduction to Probability and Statistics 

3(3-0-6) 

SPH101 หลักสาธารณสุข 
Principles of Public Health 

3(3-0-6) 

SPH103 พ้ืนฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Basic Environmental Health 

3(3-0-6) 

SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
Anatomy and Physiology 

3(2-2-5) 

SPH203 หลักการปฐมพยาบาล 
Principle of First Aid 

3(2-2-5) 

SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 
Public Health Nutrition 

3(2-2-5) 

SPH208 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Basic Occupational Health and Safety 

3(3-0-6) 

SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
Communicable and Non-Communicable Disease 

3(3-0-6) 

SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
Health Education and Behavioral Science 

3(3-0-6) 

SPH302 การบริหารงานสาธารณสุข 
Public Health Administration 

3(3-0-6) 

SPH307 วิทยาการระบาด 
Epidemiology 

3(3-0-6) 

SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข 
Biostatistics in Public Health  

3(3-0-6) 

SPY102 ฟิสิกส์ทั่วไป 
General Physics 

3(3-0-6) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

SPY103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
General Physics Laboratory 

1(0-3-2) 

 

2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PEH201 การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

Communication and Public Participation 
3(3-0-6) 

PEH202 หลักการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
Principles of Environmental Toxicology 

2(2-0-4) 

PEH301 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 
Environmental and Public Health Law 

3(3-0-6) 

PEH302 การจัดการน้ าสะอาด 
Water Supply Management 

2(2-0-4) 

PEH303 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
Solid Waste and Excreta Management 

3(3-0-6) 

PEH304 ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Environmental Health Laboratory 

3(0-3-6) 

PEH305 การจัดการของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อ 
Hazardous and Infectious Waste Management 

3(3-0-6) 

PEH306 การควบคุมสัตว์น าโรคและสัตว์ฟันแทะ 
Vectors and Rodents Control 

2(2-0-4) 

PEH307 การสุขาภิบาลอาคารสถานที่และสถานประกอบการ 
Building and Service Establishments Sanitation 

3(3-0-6) 

PEH308 เทคโนโลยีการจัดการน้ าเสีย 
Wastewater Management Technology 

3(3-0-6) 

PEH309 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ 
Environmental Impact Assessment and Health Risk 
Assessment 

3(3-0-6) 

PEH310 สัมมนาทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Seminar in Environmental Health 

1(0-2-1) 
 

PEH311 มลพิษทางอากาศท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
Health Effects of Air Pollution 

3(3-0-6) 

PEH312 การวางแผนและการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
Environmental Health Planning and Management 

PEH401 การวิจัยทางสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Public Health and Environmental Health 
Research 

3(3-0-6) 

PEH402 การจัดการเหตุร าคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
Nuisance and Health Hazards Establishments 
Management 

2(2-0-4) 

PEH403 การควบคุมและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
Wastewater Treatment and Control 

3(3-0-6) 

PEH404 หลักการสุขาภิบาลอาหาร 
Principles of Food Sanitation 

3(3-0-6) 

PEH405 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
Information Technology for Environmental 
Health Management 

3(2-1-4) 

PEH406 การควบคุมมลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือน และรังสี 
Noise Pollution, Vibration and Radiation Control 

1(1-0-2) 

PEH407 การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
Emergency and Disaster Management 

2(2-0-4) 

PEH408 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
Air Pollution Control Technology 

3(3-0-6) 

 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

7 หน่วยกิต 

2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PEH409 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

Preparation for Cooperative Education in 
Environmental Health 

1(45) 

PEH410 สหกิจศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Cooperative Education in Environmental Health 

6(640) 

 

2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PEH411 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดล้อม 
Preparation for Professional Experience in 
Environmental Health 

2(90) 

PEH412 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Field Experience in Environmental Health 

5(450) 

 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติ
การศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า     45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต *** 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 

 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
PEH หมู่วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
SBT หมู่วิชาชีววิทยา 
SCH หมู่วิชาเคมี 
SMS หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
SPH หมู่วิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
SPY หมู่วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาบังคับ) 

SMS105 หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

SCH102 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 

SBT102 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 

SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 

SPY102 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 

SPY103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-2) 

SPH101 หลักสาธารณสุข 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 10 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาบังคับ) 

SMS203 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 

SCH222 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 

 SPH103 พ้ืนฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 22 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาบังคับ) 

SCH252 ชีวเคมี 3(3-0-6) 

SPH208 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6) 

SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5) 

SPH204  โภชนศาสตร์สาธารณสุข 3(2-2-5) 

SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

SPH302 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 8 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

SPH203 หลักการปฐมพยาบาล 3(2-2-5) 

SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

PEH201 การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน 3(3-0-6) 

PEH202 หลักการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 19 

 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 7 

SPH307 วิทยาการระบาด 3(3-0-6) 
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หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาบังคับ) 

SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

PEH301 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 3(3-0-6) 

PEH302 การจัดการน้ าสะอาด 2(2-0-4) 

 PEH303 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเลือก) 

PEH304 ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม  3(0-3-6) 

PEH305 การจัดการของเสียอันตรายและ ขยะติดเชื้อ 3(3-0-6) 

PEH306 การควบคุมสัตว์น าโรคและสัตว์ฟันแทะ 2(2-0-4) 

PEH307 การสุขาภิบาลอาคารสถานที่และสถาน
ประกอบการ 

3(3-0-6) 

PEH308 เทคโนโลยีการจัดการน้ าเสีย 3(3-0-6) 

PEH309 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการ
ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

3(3-0-6) 

PEH310 สัมมนาทางอนามัยส่ิงแวดล้อม 1(0-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือกเสรี) 

PEH311 มลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

PEH401 การวิจัยทางสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

PEH402 การจัดการเหตุร าคาญและกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

2(2-0-4) 
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PEH403 การควบคุมและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 3(3-0-6) 

PEH404 หลักการสุขาภิบาลอาหาร 3(3-0-6) 

PEH405 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

3(2-1-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ) 

PEH409 
หรือ 

การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

1(45) 

PEH411 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือกเสรี) 

PEH406 การควบคุมมลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือน 
และรังสี 

1(1-0-2) 

PEH407 การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 18 หรือ 19 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการและ 

PEH410 
หรือ 

สหกิจศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 6(640) 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ) 

PEH412 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

5(450) 

รวมหน่วยกิต 6 หรือ 5 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

PEH201 การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
Communication and Public Participation 

3(3-0-6) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการสื่อสาร ระดับการมีส่วนร่วม การท า     
ประชาพิจารณ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม, กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน, การบริหารจัดการและการจัดท าแผนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน   
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Principles, concepts, theories, communication, levels of participation, 
public hearings, public participation in environmental health, laws and regulations 
related to public participation, public paticipation plan and management 

PEH202 หลักการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
Principles of Environmental Toxicology 

2(2-0-4) 

หลักการพื้นฐานทางพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม แหล่งก าเนิดและการกระจายสารพิษใน
สิ่งแวดล้อม ความเป็นพิษและอันตรายของสารเคมีต่อร่างกายมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  การ
ประเมินความเสี่ยง การติดตามและตรวจสอบความเป็นพิษของสารเคมีในสิ ่งแวดล้อม 
แนวทางในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 

Basic principles Environmental Toxicology, source and distribution of 
toxicant in environment, toxicity and hazard of chemical to human body and 
environment, risk assessment, chemical toxicity investigation in environment. 
Controlling and preventing toxicant contamination. 

PEH301 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 
Environmental and Public Health Law 

3(3-0-6) 

หลักการของกฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
กฎหมายสาธารณสุข 

General law principles, environmental laws, international laws, public 
health law. 

PEH302 การจัดการน้ าสะอาด 
Water Supply Management 

2(2-0-4) 

คุณลักษณะด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพของน้ าสะอาด การสุขาภิบาลน้ าสะอาด
ส าหรับอุปโภคบริโภค ระบบประปา ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ าและมาตรฐานคุณภาพน้ าสะอาด การ
เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ า การศึกษาดูงานในด้านการจัดการน้ าสะอาด 

Physical, chemical and biological characteristic of clean water.  Clean 
water sanitation, water supply system, quality index, water quality standard, water 
quality surveillance and investigation, site visit related to water supply 
management. 
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PEH303 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
Solid Waste and Excreta Management 

3(3-0-6) 

ความหมาย ชนิด องค์ประกอบ แหล่งก าเนิด ของมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล การ
ก าจ ัดมูลฝอยและสิ ่งปฏิก ูลอย ่างถูกหลักส ุขาภ ิบาล   การจ ัดการมูลฝอยและสิ ่งปฏิก ูล  
มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การศึกษาดูงานด้าน
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

Definition, types, characteristics, and sources, of solid waste and 
excreta.  Sanitary solid waste and excreta disposal. Solid waste and excrata 
management, standards and laws, health effect, site visit related to solid waste 
management 

PEH304 ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
Environmental Health Laboratory 

3(0-3-6) 

ปฏิบัติการด้าน คุณภาพน้ าดื่มน้ าใช้ คุณภาพน้ าเสีย การสุขาภิบาลอาหาร ขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล ของเสียอันตรายและขยะติดเชื้อ สัตว์น าโรคและสัตว์ฟันแทะ คุณภาพ
อากาศ และเสียง 

Laboratory in water supply quality, wastewater quality, food sanitation, 
solid waste and excreta, hazardous waste, vectors and rodents, air quality and noise. 

 
 

PEH305 การจัดการของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อ 
Hazardous and Infectious Waste Management 

3(3-0-6) 

ความหมาย ชนิด องค์ประกอบ แหล่งก าเนิด ของของเสียอันตรายและขยะติด
เชื้อ การก าจัดและบ าบัดของเสียอันตราย และขยะติดเชื้ออย่างถูกหลักสุขาภิบาล  การจัดการ
ของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อ มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ การศึกษาดูงานด้านการจัดการของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อ 

Definitions, types, characteristics, sources of hazardous and infectious 
waste. Sanitary hazardous and infectious disposal and treatment.  Hazardous and 
infectious waste management, related standards and laws, health impact,  site 
visit related to hazardous and infectious waste management. 

PEH306 การควบคุมสัตว์น าโรคและสัตว์ฟันแทะ 
Vectors and Rodents Control 

2(2-0-4) 
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ประเภทและวงจรชีวิตของสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข การ
ด ารงชีวิตและลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น าโรคและสัตว์ฟันแทะ การน าโรคมาสู่คนและสัตว์
เลี้ยง เทคนิคการส ารวจสัตว์น าโรคและสัตว์ฟันแทะ หลักการป้องกันและควบคุมสัตว์น าโรคและ
สัตว์ฟันแทะ 

Classification and life cycle of public health important insects and 
rodents, life existence and biological characteristics of disease carrier insects and 
rodents, transmission of disease to man and animal, investigation technique, 
principles of prevention and control. 

PEH307 การสุขาภิบาลอาคารสถานที่ และสถานประกอบการ 
Building and Service Establishments Sanitation 

3(3-0-6) 

ความหมาย ประเภท ลักษณะของอาคารสถานที่ และสถานประกอบการ  
หลักการของการสุขาภิบาลอาคารสถานที่ และสถานประกอบการ กฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 

Definition, type, structure of housing, service establishment, and 
recreation area.  Sanitation principles of housing, service establishment, and 
recreation area, realted laws and standards.  

PEH308 เทคโนโลยีการจัดการน้ าเสีย 
Wastewater Management Technology 

3(3-0-6) 

แหล่งก าเนิด องค์ประกอบของน้ าเสีย กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย การออกแบบ
ระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้น มาตรฐานน้ าทิ้ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การศึกษาดูงานด้าน
เทคโนโลยีการจัดการน้ าเสีย 

Source and composition of wastewater, wastewater treatment 
process, basic wastewater treatment design, effluent standards and related laws, 
physical process, site visit related to wastewater management technology. 

PEH309 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 
Environmental Impact Assessment and Health Risk 
Assessment 

3(3-0-6) 

ความหมาย หลักการและวิธีการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมิน
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ, พ้ืนฐานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

Definition, principal and process of environmental impact assessment, 
health risk assessment, foundamentals of strategic environmental assessment. 
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PEH310 สัมมนาทางอนามัยส่ิงแวดล้อม 
Seminar in Environmental Health 

1(0-2-1) 

การสืบค้นข้อมูล งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาและการวิพากษ์บทความวิชาการ สถานการณ์และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
การอภิปรายทางวิชาการ การจัดสัมมนากลุ่ม 

Searching data, research article, dissertation, thesis in environmental 
health. Studying and criticizing academic paper, environmental health situation 
and technology, academic discuss and group seminar. 

 
 
 
 

PEH311 มลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ 
Health Effects of Air Pollution 

3(3-0-6) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบของอากาศ ประเภทและ
ลักษณะสารมลพิษในอากาศ แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการคุณภาพอากาศและการบ าบัดมลพิษทางอากาศ  
กรณีสถานการณ์มลพิษทางอากาศ กฎหมายและมาตรฐานในการควบคุมสารมลพิษ อนุภาค 
ก๊าซ และไอในอากาศ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลักการทางอุตุนิยมวิทยา 
หลักการจัดการในภาวะภัยพิบัติจากมลพิษทางอากาศ 

Basic knowledge in atmosPEHre, air components, types, 
characteristics, sources of air pollutants, impact of air pollution to health and 
environment, principles of air quality control and air pollution treatment, cases of 
air pollution PEHnomenon, rules and regulations for controlling pollutants, 
particles gases and vapors in air. Roles and duties of related agencies, climatologic 
principles, air pollution disaster management principles. 

PEH312 การวางแผนและการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Environmental Health Planning and Management 

3(3-0-6) 

หลักการการวิเคราะห์ การวางแผน การส ารวจ รวบรวมข้อมูลและศึกษาผลกระทบ
เพ่ือวางแผนแก้ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการและการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

Principles of analysis, planning, investigating and collecting data, 
studying the impact and planning to solve environmental health problem. 
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Environmental health sustainable management and development. Environmental 
management system. 

 
 
 
 

 
 

 

PEH401 การวิจัยทางสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Public Health and Environmental Health Research 

3(3-0-6) 

การจัดท าวิจัยทางด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม  โดยด าเนินการตาม
กระบวนการวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย การวิเคราะห์ทางสถิติ  การแปลผล เขียนรายงาน
ผลการวิจัย และน าเสนอผลการวิจัย 

Conducting research in public health and environmental health, 
research processes, proposal formulation, statistical analysis, interpretation, writing 
research report, and presentation. 

PEH402 การจัดการเหตุร าคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
Nuisance and Health Hazards Establishments 
Management 

2(2-0-4) 

ความหมาย ประเภท แหล่งก าเนิด การตรวจสอบ การเฝ้าระวัง การควบคุม ของ
เหตุร าคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และผลกระทบต่อสุขภาพ 

Definition, types, sources, investigations, surveillance, control of 
nuisance and health hazards establishments.  Health impact of nuisance and 
health hazards establishments. 

PEH403 การควบคุมและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
Wastewater Treatment and Control 

3(3-0-6) 

หลักการท างาน เกณฑ์การเดินระบบบ าบัดน้ าเสียประเภทต่างๆ วิธีการควบคุม
และดูแลรักษาเครื่องจักร การศึกษาดูงานด้านการควบคุมและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

Principal and criteria of wastewater unit desing and control, 
equipments mantanence, site visit related to Wastewater treatment and control. 
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PEH404 หลักการสุขาภิบาลอาหาร 
Principles of Food Sanitation 

3(3-0-6) 

การปนเปื้อนในอาหารทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ อันตรายและโรคที่
เกิดจากอาหารและน้ าเป็นสื่อ หลักการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพอาหาร ผู้ปรุง ผู้ประกอบ 
ภาชนะอุปกรณ์สัมผัสอาหาร สถานที่เตรียม สถานที่ปรุงประกอบ และสถานที่จ าหน่าย
อาหาร ระบบมาตรฐานอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร 

Chemical, physical, and biological contamination, food-borne and 
water-borne diseases, food quality surveillance and control, food handler’s 
hygiene, food utensils, food preparation, cooking, and food establishment. 
standard criteria for food establishment, personal hygiene of food contacts, food 
selection, standards and laws related to food sanitation. 

PEH405 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Information Technology for Environmental Health 
Management 

3(2-1-4) 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอ
และแปลผลข้อมูล  การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  

Applying information technology for collecting, analyzing of 
environmental health data, mathematic models to assess environmental health. 
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PEH406 การควบคุมมลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือน และรังสี 
Noise Pollution, Vibration and Radiation Control 

1(1-0-2) 

แหล่งก าเนิดและกลไกการเกิดเสียง ความสั่นสะเทือน และรังสี ผลกระทบจากมลพิษ
ทางเสียง ความสั่นสะเทือน และรังสีต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม หลักการควบคุมมลพิษ
ทางเสียง ความสั่นสะเทือน และรังสี หลักการและเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดเสียง ความ
สั่นสะเทือน และรังสี มาตรฐานระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และรังสี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมมลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือน และรังสี  

Sources and mechanism of noise, vibration and radiation, impact of 
noise pollution, vibration and radiation to health and environment, principles of 
noise pollution, vibration and radiation control, principles and tools used for 
measuring noise, vibration and radiation, standards criteria of noise, vibration and 
radiation, rules and regulations for controlling noise, vibration and radiation. 

PEH407 การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
Emergency and Disaster Management 

2(2-0-4) 

ความหมายประเภทของภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ กรอบแนวทางการจัดการภาวะ
ฉุกเฉิน วงจรการจัดการภาวะฉุกเฉิน  หลักการจัดการภาวะฉุกเฉิน แนวคิดระบบการบัญชาการ
เหตุการณ์ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน  ภารกิจในการจัดการภาวะฉุกเฉิน สมรรถนะหลักใน
การจัดการภาวะฉุกเฉิน แนวคิดการจัดการภัยพิบัติการป้องกัน การบรรเทาผลกระทบ             
การเตรียมพร้อม การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การฟ้ืนฟูบูรณะ การพัฒนา กรณีศึกษาภัยพิบัติ     
การฝึกจ าลองสถานการณ์ 

Impl icat ions ,  types ,  emergency  management  approaches , 
emergency/disaster management cycle, principles of emergency management, 
incident command system, functions of emergency management, core 
competencies in emergency management, concepts of emergency and disaster 
management; prevention, mitigation, preparedness, emergency response, 
Recovery, development, case study, simulation sractice. 

 
 
 

PEH408 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
Air Pollution Control Technology 

3(3-0-6) 
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ความหมาย แหล่งก าเนิด ประเภท ของมลพิษทางอากาศ ผลกระทบของมลพิษ
ทางอากาศต่อสุขภาพ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศ เทคโนโลยีการควบคุม
มลพิษทางอากาศ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ 

Definitions, source, type of air pollutants, Health effect of air pollution, 
air pollution laws, air pollution control technology, site visit of air pollution control 
techonology. 

PEH409 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
Preparation for Cooperative Education in 
Environmental Health 

1(45) 

การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ 
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้       
ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท างานในสถานประกอบการ  มีความสามารถใน         
การพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การสังเกต การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะใน   
การวิเคราะห์และการประเมิน ท าให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน 

Systematic preparation prior to practicum in an assigned workplace 
with cooperation between the workplace and the university in order to develop 
knowledge and work skills of the students. Creating the student’s ability to 
systemically think, observe, make decision, as well as analytical and evaluating 
skills. This builds up qualified students congruent with the need of labor force 
market. 

 
 
 
 
 
 

PEH410 สหกิจศึกษาสาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
Cooperative Education in Environmental Health 

6(640) 
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การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ  โดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการท างานในสถานประกอบการ  มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้าน    
การคิดอย่างเป็นระบบ การสังเกต การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมิน 
ท าให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

Systematic practicum in an assigned workplace with cooperation 
between the workplace and the university in order to develop knowledge and 
work skills of the students. creating the student’s ability to systemically think, 
observe, make decision, as well as analytical and evaluating skills. This builds up 
qualified students congruent with the need of labor force market. 

PEH411 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Preparation for Professional Experience in 
Environmental Health 

2(90) 

การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง  เป็นการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการฝึกงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การฝึก
ทักษะ ประสบการณ์ การเรียนรู้และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง 

Preparation prior to practicum in a real situation, application of 
knowledge in practicing in assigned governmental and non-governmental 
workplaces. Self-skill practice, experience sharing, self-learning and immediate 
problem solving. 

PEH412 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
Field Experience in Environmental Health 

5(450) 

การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการฝึกงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน การฝึกทักษะ ประสบการณ ์การเรียนรู้และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง 

Application of gained knowledge in practicum in government and non-
government workplaces. self- skill practice, experience sharing, self-learning and 
immediate problem solving 

SBT102 ชีววิทยาทั่วไป 
General Biology 

3(3-0-6) 
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สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ องค์ประกอบ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  
ทั้งโพรคาริโอต และยูคาริโอต การแบ่งเซลล์ การล าเลียง การเคลื่อนที่เข้าออก เมทาบอลิซึม           
การหายใจ และการสังเคราะห์แสง เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต             
การสืบพันธุ์  โครงสร ้า งของพืช  โครงสร ้า งของส ัตว ์ ความหลากหลายของสิ ่ง ม ีช ีว ิต             
หลักพันธุศาสตร์เบื้องต้น วิวัฒนาการ พฤติกรรมของสัตว์ นิเวศวิทยา การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
General Biological Laboratory 

1(0-3-2) 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์  เซลล์ การแบ่งเซลล์  เนื้อเยื่อ 
การแลกเปลี ่ยนสาร  เช่น  การแพร่ การออสโมซิส  การสัง เคราะห์แสง  การหายใจ       
การล า เ ลีย ง  กา รคายน้ า  การสืบพันธุ ์ขอ งสิ ่งมีช ีว ิต  การ เจริญ เติบ โต  กา รจ าแนก       
ของสิ่งมีชีวิต การท างานของระบบต่าง ๆ เช่น กล้ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
ประสาท พันธุศาสตร์  พฤติกรรม การปรับตัว  ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 
Public Health Microbiology and Parasitology  

3(2-2-5) 

ชนิด รูปร่างลักษณะวงจรชีวิตของจุลินทรีย์และปรสิตที่ก่อโรคและท าให้เกิดโรค
กลไกการตอบสนองของผู้ถูกอาศัยที่มีจุลินทรีย์และปรสิต การเกิดพยาธิสภาพ กระบวนการ
ติดต่อในชุมชน การควบคุมและป้องกันจุลินทรีย์และปรสิตที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
ไทย และการฝึกปฏิบัติการตรวจจุลินทรีย์และปริสิตที่ส าคัญในปัญหาสาธารณสุข 

SCH102 เคมีทั่วไป  
General Chemistry 

3(3-0-6) 

โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สมดุล
เคมี กรด เกลือ 

 
 

SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
Laboratory in General Chemistry  

1(0-3-2) 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคและหลักปฏิบัติทั่วไปในการใช้ห้องปฏิบัติการ การ
จ าแนกประเภทสารเคมีจากฉลากข้างขวดสาร เกรดสารเคมี จุดเดือด จุดหลอมเหลว การใช้
เครื่องมือพื้นฐาน พีเอช ค่าคงที่ของการแตกตัว 
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SCH222 เคมีอินทรีย์  
Organic Chemistry 

3(3-0-6) 

โครงสร้าง และปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของสารเคมีต่าง ๆ เช่น อัลเคน อัลคีน  
อัลคายน์ ไดอีน เบนซีน อารีน อัลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ และฟีนอล อีเธอร์และเอพอกไซด์ อัลดีไฮล์
และคีโตน กรดอินทรีย์ รวมทั้งสารที่เป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์ 

SCH252 ชีวเคมี  
Biochemistry 

3(3-0-6) 

โครงสร้างหน้าที่ และหลักการเมทาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การหายใจระดับ
เซลล์ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน เอนไซม ์กรดนิลคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน และเกลือแร่ รวมถึง
หลักการของพันธุศาสตร์เชิงชีวเคมีที่เก่ียวข้องกับกรดนิวคลีอิกและโปรตีน 

SMS105 หลักการคณิตศาสตร์  
Principles of Mathematics 

3(3-0-6) 

หลักการและ โคร งสร้า งของคณิตศาสตร์  ตร รกศาสตร์  และวิธีพิสูจน์        
ทางคณิตศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 

SMS203 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น  
Introduction to Probability and Statistics 

3(3-0-6) 

ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่
ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง หลักการประมาณ การทดสอบ
สมมติฐานสมการถดถอย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
 

SPH101 หลักสาธารณสุข  
Principles of Public Health 

3(3-0-6) 

แนวคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุขและความส าคัญของงานสาธารณสุข ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับงานสาธารณสุข การสาธารณสุขในประเทศและต่างประเทศ ระบบสาธารณสุขในประเทศ
ไทย การพัฒนาสาธารณสุขในประเทศไทย การพัฒนางานสาธารณสุขในประเทศไทย 
บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข นวัตกรรมสาธารณสุข นโยบายการแก้ปัญหาสาธารณสุขใน
ปัจจุบัน แผนพัฒนาสาธารณสุขในประเทศ แนวคิดเก่ียวกับหลักประกันสุขภาพ กองทุนสุขภาพ 
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SPH103 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
Basic Environmental Health 

3(3-0-6) 

ความรู้พ้ืนฐานทางอนามัยสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลน้ าดื่มน้ าใช้  การสุขาภิบาล
อาหาร การบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูล การบ าบัดน้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย การควบคุมและป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค การจัดการและควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ การควบคุมเหตุร าคาญ การจัดวางและวางแผนอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน
และท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  
Anatomy and Physiology 

3(2-2-5) 

ความหมาย ความส าคัญของวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้นและ
ค าศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ร่างกายมนุษย์ในระบบปกคลุมร่างกาย 
ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื ้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบย่อย
อาหาร ระบบขับถ่าย ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และความสัมพันธ์ในแต่ละระบบ
ของร่างกาย 

SPH203 หลักการปฐมพยาบาล  
Principles of First Aid 

3(2-2-5) 

ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์และหลัการปฐมพยาบาลในผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ 
ในภาวะวิกฤติ การตรวจหาความผิดปกติของร่างกายโดยการจับชีพจร การวัดอุณหภูมิและความ
ดันโลหิต การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การแก้ไขปัญหาสุขภาพ
และการป้องกันเบื้องต้นในผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ เพ่ือการบรรเทาสาธารณภัย 
หลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขและระบบส่งต่อผู้ป่วย 

SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข  
Public Health Nutrition 

2(2-2-5) 

ความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร อาหารแลกเปลี่ยน 
โภชนาการส าหรับบุคคลแต่ละวัย ปัญหาโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหาร
เฉพาะโรคโภชนาการ การให้โภชนศึกษา การส่งเสริมโภชนาการ และฝึกปฏิบัติการด าเนินงานตาม
โครงการทางโภชนาการ 

SPH208 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Basic Occupational Health and Safety 

3(3-0-6) 
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ความหมาย ความส าคัญ และขอบข่ายของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
จริยธรรม และวิชาชีพด้านความปลอดภัย ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เช่น ประเภทของอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ทฤษฎีการเกิด
อุบัติเหตุ หลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  กฎหมายความปลอดภัยเบื้องต้นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย โรคจากการท างาน พ้ืนฐานและความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเบื้องต้น 

SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  
Communicable and Non-Communicable Disease 

3(3-0-6) 

ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ลักษณะชุมชน และสังคมที่ก่อให้เกิด
โรคตติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การระบาดของโรคติดต่อ ผลกระทบของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มี
สุขภาพกายและจิตใจ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มีสุขภาพกายและจิตใจ 

SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Health Education and Behavioral Science 

3(3-0-6) 

หลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความส าคัญของงาน
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรม
สุขภาพ  การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพและการ
ประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพ 

SPH302 การบริหารงานสาธารณสุข  
Public Health Administration 

3(3-0-6) 

แนวคิด และหลักการบริหารทั่วไป การบริหารสาธารณสุข การวิเคราะห์นโยบาย
และแผนพัฒนาการสาธารณสุข การวางแผนงานโครงการด้านสาธารณสุข  ระบบประกัน
สุขภาพ กฎหมาย และระเบียบที ่เกี ่ยวกับการปฏิบ ัต ิราชการ  มาตรการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข และนักบริหารงานสาธารณสุข การจัดการความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุข 

SPH307 วิทยาการระบาด  
Epidemiology 

 3(3-0-6) 
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แนวคิดหลักการพ้ืนฐาน มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติของการเกิดโรค           
ตัวก าหนดการเกิดโรค ปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย วิทยาการระบาดของโรคติดต่อ      
การกระจายของโรคในชุมชน ดัชนีอนามัย การวินิจฉัยอนามัยชุมชน วิธีการทางวิทยาการระบาด 
การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนการระบาดของโรค หลักการป้องกันและควบคุมโรค วิทยาการ
ระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรค วิทยาการระบาดกับการบริหารงานสาธารณสุข 

SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข  
Biostatistics in Public Health 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและหลักการทางชีวสถิติ ขอบเขตของชีวสถิติ
และสถิติชีพ การใช้ประโยชน์ของชีวสถิติในงานสาธารณสุข  วิธีการประมวลผลและน าเสนอ
ข้อมูลทางชีวสถิติ ความหมายของประชากรและการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างทางสถิติ     
การทดสอบความคลาดเคลื่อน การแจกแจงทางสถิติ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การแปล
ความหมายของสถิติ กรณีศึกษาทางด้านสาธารณสุข การน าสถิติไปใช้ในงานวิจัยทางสาธารณสุข 

SPY102 ฟิสิกส์ท่ัวไป 
General Physics 

3(3-0-6) 

กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง การแกว่ง คลื่นกล เสียง ทฤษฎีของแก๊ส 
อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล ไฟฟ้าแม่เหล็ก ไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับ สภาพน าไฟฟ้า 
สมบัติแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง ทฤษฎีสัมพันธภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

SPY103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
General Physics Laboratory 

1(0-3-2) 

การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา SPY102 ฟิสิกส์ทั่วไป 

3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อ–นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ- 
สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่จบ ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห)์ 

2562 2563 2564 2565 

1 นางสาวอาภาพร 
รุจิระเศรษฐ 

อาจารย์  ปร.ด. 
(เทคโนโลย ี
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยั
มหิดล 
 

2556 
 

12 12 12 12 

วท.ม. 
(เทคโนโลย ี
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยั
มหิดล 

2550 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ–นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ- 
สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่จบ ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห)์ 

2562 2563 2564 2565 

วท.บ. 
(อนามัย 
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยั
บูรพา 

2547     

2 นางสาวเฟื่องฟ้า 
รัตนาคณหุตา
นนท ์

อาจารย ์ ส.ม. (อนามัย 
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

2558 
 
 

12 12 12 12 

วท.บ. 
(วิทยาศาสตร ์
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

2555 
 
 
 

    

 
 
 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อ–นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ- 
สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่
จบ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห)์ 

2562 2563 2564 2565 

3 นางสาวอภิญญา 
อุตระชัย 

อาจารย ์ ส.ม. (สุข
ศึกษาและการ
ส่งเสริม
สุขภาพ) 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

2556 
 

12 12 12 12 

วท.บ. 
(สาธารณสุข
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
อุดรธาน ี

2553     

4 นางสาวหทัยชนน์ 
บุญหัตถ์ 

อาจารย ์ วท.ม. 
(สาธารณสุข
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั
มหิดล 
 

2559 
 

 

12 12 12 12 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ–นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ- 
สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่
จบ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห)์ 

2562 2563 2564 2565 

ส.บ. 
(สาธารณสุข
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง 

2555     

5 นางสาวนลนิอร นุ้ย
ปลอด 

อาจารย ์
 

ปร.ด. (อณู
พันธุศาสตร์
และ        
พันธุวิศวกรรม 
ศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยั
มหิดล 
 
 

2558 
 
 
 

12 12 12 12 

วท.บ. 
(ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยั
สงขลา  
นครินทร ์
 

2548 
 
 

    

 
 
 
 
 

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล า 
ดับ 

ชื่อ–นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ- 
สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่จบ ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห)์ 

2562 2563 2564 2565 

1 นางสาวอาภาพร 
รุจิระเศรษฐ 

อาจารย์  ปร.ด. 
(เทคโนโลย ี
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

2556 
 

12 12 12 12 

วท.ม. 
(เทคโนโลย ี
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2550 
 
 

    

วท.บ. 
(อนามัย 
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยับูรพา 2547     
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ล า 
ดับ 

ชื่อ–นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ- 
สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่จบ ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห)์ 

2562 2563 2564 2565 

2 นางสาวเฟื่องฟ้า 
รัตนาคณหุตา
นนท ์

อาจารย ์ ส.ม. (อนามัย 
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

2558 
 

12 12 12 12 

วท.บ. 
(วิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

2555 
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
ล า 
ดับ 

ชื่อ–นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ- 
สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่จบ ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห)์ 

2562 2563 2564 2565 

3 นางสาวอภิญญา 
อุตระชัย 

อาจารย ์ ส.ม. (สุข
ศึกษาและการ
ส่งเสริม
สุขภาพ) 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

2556 
 

12 12 12 12 

วท.บ. 
(สาธารณสุข
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏอุดรธาน ี

2553     

4 นางสาวหทัยชนน์ 
บุญหัตถ ์

อาจารย ์ วท.ม. 
(สาธารณสุข
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 

2559 
 

 

12 12 12 12 

ส.บ. 
(สาธารณสุข
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง 

2555     
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ล า 
ดับ 

ชื่อ–นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ- 
สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่จบ ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห)์ 

2562 2563 2564 2565 

5 นางสาวนลินอร 
นุ้ยปลอด 

อาจารย ์
 

ปร.ด. (อณู
พันธุศาสตร์
และ        
พันธุวิศวกรรม 
ศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 

2558 
 
 
 

12 12 12 12 

วท.บ. 
(ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
 

2548 
 
 

    

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

อาจจัดให้มีอาจารย์พิเศษสอนตามความจ าเป็น โดยอาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา  โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
หลักสูตรได้ก าหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และให้มีแผนการเรียนส าหรับ

นักศึกษาที่ต้องการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา สาขาวิชา  
อนามัยสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ 
 2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน และมี

ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
 3) มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และมีความเป็นธรรม 
 4) มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อนตน รู้จักกาลเทศะ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 5) มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.1.2 ด้านการบูรณาการความรู้ 
 1) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถน าไปใช้

ในการด าเนินชีวิตได้ 
 2) มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนวิทยาการที่ทันสมัยต่อ  

การเปลี่ยนแปลงของประเทศและนานาประเทศ 
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3) รู้ เข้าใจกฎระเบียบ และข้อก าหนดในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ 
4.1.3 ทักษะทางปัญญา 
     1) เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     2) สามารถคิดอย่างมีระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มั่นคง

ในการตัดสินใจ และมองการณ์ไกล 
     3) น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 
4.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
     2) มีความตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย

ของมนุษย์ 
     3) มีความตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 
     4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบ 

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 
     5) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
4.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร สื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
     2) สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
     3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และการคัดเลือก

ข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
4.1.6 ด้านทักษะพิสัย 
     1) สามารถออกแบบระบบ วิเคราะห์ปัญหา และประยุกต์ความรู้เพ่ือปฏิบัติงานด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ดี 
2) สามารถบูรณาการความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาขา อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ครอบคลุมทั้งการป้องกันและควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ การแก้ปัญหาด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชน โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ คุณธรรม และจริยธรรม 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
ข้อก าหนดในการท าโครงงานหรืองานวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ทฤษฎี ความรู้

ทางสิ่งแวดล้อม บูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาในงานที่เกี่ยวข้อง สร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน     
เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมหรือรักษาสิ่งแวดล้อม และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและ
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ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนา
งานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
โครงงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและโปรแกรมในการท าโครงงาน 

ได้อย่างเหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โครงงานสามารถเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาต่อได้  

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยทางสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือเตรียม

ความพร้อม โดยก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา มีการรายงานความคืบหน้าของโครงงานกับอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นระยะๆ 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานจากรายงานและการสอบความก้าวหน้า ที่ได้

ก าหนดรูปแบบและวิธีการน าเสนอตามระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อสิ้นสุดโครงการ ต้องน าเสนอผลการ
ด าเนินโครงงานและอธิบายการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงงานดังกล่าวภายใต้ขอบเขตที่ก าหนด โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ควบคุมโครงงาน และมีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1  มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี 
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อในระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของ
ศาสตร์และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และ
กรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับ
ปัญหาจริง  

1.2  มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถ 
พัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานและพัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้
พื้นฐานในภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของ
ศาสตร์ มีโจทยป์ัญหาท่ีท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้า      หา
ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ 

1.3 คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือ
โครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา
แทนการท่องจ า 

1.4 มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
มีทักษะการบริหารจัดการและท างานเป็น
หมู่คณะ 

โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควร
จัดแบบคณะท างาน แทนท่ีจะเป็นแบบงานเด่ียว เพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นหมู่คณะ  

1.5 รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็น   
อย่างดี 

ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้น
ข้อมูล รวบรวมความรู้ท่ีนอกเหนือจากท่ีได้น าเสนอใน
ชั้นเรียน และเผยแพร่ความรู้ท่ีได้ระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก 

1.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีได้ดี 

มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่
นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกท่ีส่งเสริมให้เกิด            
การแสวงหาความรู้ท่ีทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ และการ
แลกเปลี่ยน ความรู ้

1.7  มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
พัฒนา ติดต้ัง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร ์
ให้ตรงตามข้อก าหนด 

ต้องมีวิชาท่ีบูรณาการองค์ความรู้ท่ีได้ศึกษามาใน
การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดต้ัง และปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ตามข้อก าหนดของโจทย์ปัญหาที่
ได้รับ  

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 



 42 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

     1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     
     2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
     3) รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย ์
     4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
     5) ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพของตน 
   2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     1)  อาจารย์เป็นต้นแบบของผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย      
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     
     2)  สร้างข้อตกลงระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในเรื่องความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้น
เรียนและการส่งงาน 
     3)  การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าโดยระบุแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
     4)  การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาหรือ
กิจกรรมจิตอาสาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
   2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     1)  แบบบันทึกการเข้าชั้นเรียนและแบบบันทึกการส่งงานของนักศึกษา 
     2)  ตรวจผลงานการค้นคว้าที่มีการอ้างอิงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่คัดลอกผลงานของ
ผู้อื่น (Plagiarism)   
     3)  แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชา 

 2.2 ความรู้ 
      2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1) มีความรู้  ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
     2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
     3) สามารถวางแผนโครงการและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   
   2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
     ใช้กระบวนการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น 
     1) การสอนแบบโครงงาน (Project-based learning) 
     2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)  
     3) การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry cycle) 
   2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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     1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน 
     2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง 
     3) การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 
      2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
     2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ
ตนเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
     3) สามารถให้บริการวิชาการในด้านที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของตน 
     4) สร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมในด้านที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ของตน 
   2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
     1) จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง
ความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ 
     2) กิจกรรมการโต้วาที 
      2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
     1) ประเมินจากการน าเสนอผลการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ 
     2) ประเมินจากข้อมูล เนื้อหาที่น ามาใช้ในการโต้วาที 
 
 
 
 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  

   2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 
   3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลอ่ืน 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  
     1) การมอบหมายให้ท ากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่าง ๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
     2) จัดกิจกรรมการน าเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม 
       2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
    1) สังเกตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
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    2) สังเกตการแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและสังเกต
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
    3) สังเกตความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
    4) จัดกิจกรรมการสะท้อนความคิด (Reflection) 
 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

   2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1) การมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต และ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ   
      
     2) การใช้เทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ในการน าเสนอข้อมูล เช่น 
การจัดท า Power point การจัดท าแผนที่ความคิด (Mind map) เป็นต้น  
     3) การฝึกวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่าง ๆ   
 
   2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1) ตรวจผลงานการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต 
     2) ตรวจผลงานการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอข้อมูล  
     3) ตรวจงานการวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่าง ๆ  
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum mapping)   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะ
การ

วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
1  PEH201 การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน                  

2  PEH202 หลักการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม                  

3  PEH301 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข                  

4  PEH302 การจัดการน้ าสะอาด                  

5  PEH303 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                  

6  PEH304 ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม                  

7  PEH305 การจัดการของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อ                  

8  PEH306 การควบคุมสัตว์น าโรคและสัตว์ฟันแทะ                  

9  PEH307 การสุขาภิบาลอาคารสถานที่ และสถาน
ประกอบการ 

                 

10  PEH308 เทคโนโลยีการจัดการน้ าเสีย                  
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะ
การ

วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
11  PEH309 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการ

ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

                 

12  PEH310 สัมมนาทางอนามัยสิ่งแวดล้อม                  

13  PEH311 มลพิษทางอากาศท่ีมีผลต่อสุขภาพ                  

14  PEH312 การวางแผนและการจัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

                 

15  PEH401 การวิจัยทางสาธารณสุขและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

                 

16  PEH402 การจัดการเหตุร าคาญและกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

                 

17  PEH403 การควบคุมและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย                  

18  PEH404 หลักการสุขาภิบาลอาหาร                  

19  PEH405 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะ
การ

วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
20  PEH406 การควบคุมมลพิษทางเสียง ความ

สั่นสะเทือน และรังสี 

                 

21  PEH407 การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ                  

22  PEH408 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ                  

23  PEH409 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

                 

24  PEH410 สหกิจศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                  

25  PEH411 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

                 

26  PEH412 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

                 

27  SBT102 ชีววิทยาทั่วไป  
 

        
 

        

28  SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  
 

        
 

        

29  SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข  
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะ
การ

วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
30  SCH102 เคมีทั่วไป                  

31  SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                  

32  SCH222 เคมีอินทรีย์                  

33  SCH252 ชีวเคมี                  

34  SMS105 หลักการคณิตศาสตร์                  

35  SMS203 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น                  

36  SPH101 หลักสาธารณสุข                  

37  SPH103 พ้ืนฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม                  

38  SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา                  

39  SPH203 หลักการปฐมพยาบาล                  

40  SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข                  

41  SPH208 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                  

42  SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ                  

43  SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์                  

44  SPH302 การบริหารงานสาธารณสุข                  
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะ
การ

วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
45  SPH307 วิทยาการระบาด                  

46  SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข                  

47  SPY102 ฟิสิกส์ทั่วไป                  

48  SPY103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                  
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หน้า50 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี  พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ตามรายละเอียดภาคผนวก ก 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 ระดับรายวิชา   

1) มีคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาที่ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าสาขาวิชา ตัวแทน
อาจารย์จากสาขาวิชาอ่ืน และ/หรือ ตัวแทนจากคณะกรรมการประจ าคณะ    

2) คณะกรรมการฯ สุ่มทวนสอบมาตรฐานฯ จากคะแนนสอบ รายงาน โครงงาน หรือ
งานที่มอบหมายให้ในรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   

3) ในรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ คณะกรรมการฯทวนสอบมาตรฐานฯ จากรายงานหรือ
แบบบันทึก กิจกรรม หรือผลการประเมินของแหล่งฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาที่มีการฝึกภาคปฏิบัติ       

2.2.2 ระดับหลักสูตร   
1) มีคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  

3 ใน 4 คน    
2) คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานในภาพรวมเมื่อนักศึกษาเรียน

ครบตามหลักสูตร 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จ มีดังนี้ 
2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ และความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

2.2.2 การประเมินจากผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือ           
ส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถาน
ประกอบการนั้น 

2.2.3 การประเมินจากการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต 
2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ 

ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ  
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

2.2.5 การได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องของบัณฑิต 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศในหัวข้อดังต่อไปนี้   

1.1.1 ระบบและขอบเขตงานทั่วไปของอาจารย์ประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
1) ระบบการบริหารและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะ  
2) บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจทั้ง 4 ด้าน  
3) กฎระเบียบและสิทธิประโยชน์  
4) การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและคณะ  
5) กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ   

1.1.2 ภาระความรับผิดชอบในฐานะของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา ประกอบด้วย    
1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  
2)  โครงการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน  
3) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ  

1.2 จัดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่อง การจัดการเรียนการสอน เทคนิค
วิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน การจัดท า
รายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน รวมถึงบทบาทการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.3 จัดให้มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่  
1.3.1 ให้ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือเรียนรู้ และการปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์   
1.3.2 ให้ค าแนะน าและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเริ่มจากการสอน

ร่วมกัน   
1.3.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ พิจารณาจากภาระ

งานของอาจารย์ใหม่   
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการ
จัดการเรียน การสอน และการประเมินผลเป็นประจ าทุกปี           

2.1.2 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล 

2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท านวัตกรรมด้านการเรียนการสอน และการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน           
2.1.4 จัดโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เช่ น  

E-learning 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
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2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในด้านวิชาการ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีตนเองถนัด   

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ ท าการวิจัยและน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ทั้งในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ    

2.2.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 

2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        

การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
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 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดเวลา
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน   
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

2. บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็น  
ผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ
การด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

3. นักศึกษา 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
     1) คณะแต่งตั้งอาจารย์ให้เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าด้านวิชาการ การใช้ชีวิตในรั้ว 
มหาวิทยาลัยและด้านอื่น ๆ แก่นักศึกษาทุกคน พร้อมทั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งตารางเวลาการให้ค า 
ปรึกษาให้นักศึกษาทราบ        
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2) คณะแต่งตั้งอาจารย์ประจ าชั้นปีเพื่อดูแลนักศึกษาในแต่ละชั้นปี  
3) จัดท าแฟ้มประวัติการให้ค าปรึกษานักศึกษาเพ่ือบันทึกประวัติการให้ค าปรึกษาของ

อาจารย์ที่ปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาในการปฏิบัติตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด นักศึกษาสามารถที่

จะยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่
ละรายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

การศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด าเนินการ
ดังนี้  

 3.2.1 ส ารวจความต้องการใช้บัณฑิตในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากแหล่งงานต่าง ๆ   
 3.2.2 ส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี  หลังจากส าเร็จการศึกษา และ             

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 3.2.3 น าผลการส ารวจที่ได้ทั้งหมดมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะในด้านโครงสร้าง

หลักสูตร และเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตร รวมทั้งกลยุทธ์การสอน เพ่ือให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และเพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะพิเศษที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน  
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
    2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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 3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
   2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย์ 
 4.1. การบริหารคณาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง     

จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน     
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท 
ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง เกณฑ์   
การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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    2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
    3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
 5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้ 

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ คณบดี รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ      
ในระดับอุดมศึกษา 
       2) ก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ  อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร  
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์ 
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืน ๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน     
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี  สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร  และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ทุกภาคการศึกษา 
  5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่     
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ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ยึดหลักคิดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-
based Education; OBE) 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ด าเนินการด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(Student center) โดยยึดหลักการจัดการเรียนรู้ เชิ งผลิ ตภาพ (Productive learning)  และ         
การจัดการเรียนรู้แบบโครงสร้างพื้นฐาน (Project-based learning)  
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
    ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
    1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 , มคอ.6 
และ มคอ.7) โดยด าเนินการดังนี้ 
    3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
 
 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่าง
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เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ         
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
      นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมี
ความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล ส่วนระดับคณะมีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง 
นอกจากนี้คณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ 
จ านวน 

จ านวน หน่วยนับ 

ครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานตรวจวิเคราะห์ทางด้านสุขาภิบาลอาหาร 

1.  โต๊ะปฏิบัติการกลาง (Island Bench) 6 ตัว 

2.  โต๊ะซิ้งค์อ่างล้าง (Sink Bench) 6 ตัว 

3.  ตู้เก็บของ (Storage Cabinet) 4 ตัว 

4.  ชั้นวางของห้องแล็ป (Shelf) โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี  4 ตัว 

5.  โต๊ะวางเครื่องชั่ง (Balance Bench)  1 ตัว 

6.  อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)  2 เครื่อง 

7.  ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (incubator) ส าหรับบ่มเชื้อ  1 เครื่อง 

8.  เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ต าแหน่ง (balence 2 digits)  1 เครื่อง 

9.  เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 4 ต าแหน่ง (balance 4 digits)  1 เครื่อง 

10.  เตาให้ความร้อนพร้อมระบบกวนสารละลาย (Hotplate and 
Magnetic Stirrer)  

1 เครื่อง 

11.  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ าชนิดแนวตั้ง (Autoclave)  1 เครื่อง 

12.  เครื่องเขย่าสาร (Vortex Mixer)  2 เครื่อง 
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13.  ปั๊มดูดสุญญากาศ (Vacuum pump)  2 เครื่อง 

14.  เตาให้ความร้อนแบบหลุม (Heating Mantle)  1 เครื่อง 

15.  เครื่องนับจ านวนโคโลนี (Colony Counter)  1 เครื่อง 

ครุภัณฑ์ส าหรับการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการด้านน้ าสะอาด น้ าเสีย และขยะ 

16.  โต๊ะปฏิบัติการกลาง (Island Bench)  4 ตัว 

17.  โต๊ะซิ้งค์อ่างล้าง (Sink Bench). 2 ตัว 

18.  ตู้เก็บของ (Storage Cabinet)  2 ตัว 

19.  ชั้นวางของห้องแล็ป (Shelf) โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี  2 ตัว 

20.  เครื่องกลั่นน้ า (Automatic Double Water Still) 1 เครื่อง 

21.  เครื่องท าน้ าบริสุทธิ์สูง (Ultrapure Water) 1 เครื่อง 

22.  ตู้ดูดควัน (Fume hood)  1 เครื่อง 

23.  ชุดล้างตัวฉุกเฉิน 1 ชุด 

24.  ชุดล้างตาฉุกเฉิน 1 ชุด 

ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการด้านน้ าสะอาด น้ าเสีย และขยะ 

25.  เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (Portable Dissolved 
Oxygen Meter)  

2 เครื่อง 

26.  ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ (Auto Desiccator)  2 เครื่อง 

27.  ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (incubator) 20 C 1 เครื่อง 

28.  ตู้อบ (hot air oven) 1 เครื่อง 

29.  เตาเผาอุณหภูมิสูง (High Temp Furnace) 1 เครื่อง 

30.  เครื่องวัด pH/mV/Temp/TDS/Conductivity/Salinity Meter 1 เครื่อง 

31.  เครื่องวัดคลอรีนในน้ า (Chlorine Meter) 1 เครื่อง 

32.  ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนและไนโตรเจน (TKN) 1 ชุด 
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33.  เครื่องแกว่งสารให้ตกตะกอน (Jar Test) 1 เครื่อง 

34.  ตู้แช่ส าหรับเก็บตัวอย่าง (Freezer) 2 เครื่อง 

35.  เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 2 เครื่อง 

36.  เครื่องวัดสี (Colorimeter) 1 เครื่อง 

ครุภัณฑ์ส าหรับการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการอากาศ 

37.  เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) 2 เครื่อง 

38.  เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดเสียง (Piston Phone Calibrator) 1 เครื่อง 

39.  เครื่องวัดความเข้มแสง (Digital Lux Meter) 1 เครื่อง 

40.  ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศชนิดพกพา (Air Sampling Pump) 5 เครื่อง 

41.  เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความดันบรรยากาศ 2 เครื่อง 

42.  เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิดไฮโวลุม (High Volume Air 
Sampler)  

1 เครื่อง 

 

2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่

สนับสนุนวิชาการทางสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1 ,800 
รายการ มีต าราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เก่ียวข้องกับ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ 

 นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือทางสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กว่า 300 เล่ม เพ่ือเป็นแหล่งความรู้เพ่ิมเติม 

 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
   ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ

ต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 
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   ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง 
และคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพเสมือนจริง และเครื่องฉายสไลด์ 

นอกจากนี้มีการจัดสรรทรัพยากรให้ เพียงพอต่อการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน มีดังนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ 

จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ให้เพียงพอ 
โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่ใน
การให้ค าปรึกษา ห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ใน
การ ให้ บริ การหนั งสื อต า ร า เ ฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา มีเทคโนโลยีสื่อการ
สอนและการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นความใฝ่รู้ 

1. จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางอนามัยสิ่งแวดล้อมครบ
ทุกด้าน 
2. จัดให้มีห้องประจ าสาขา 
3. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ในการให้บริการหนังสือ 
วารสารเกี่ยวกับสาขา 
4. จัดสรรเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต สื่อดิจิทัล เป็นต้น 

6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ 

ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 

 
 

 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
    1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
    2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
    3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA  
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key performance indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 คณะจัดให้มีการประเมินกลยุทธ์ของแต่ละรายวิชาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จะพิจารณาตามกลยุทธ์ที่เสนอไว้ในรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา  

1.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนแบบมีส่วนร่วมโดย 
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน องค์กร/หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตและ
นักศึกษาในหลักสูตร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกลยุทธ์การสอน  

1.1.3 น าผลที่ได้จากข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 มาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ให้เหมาะสมเป็นประจ าทุกปี  

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา โดยนักศึกษาต้องประเมินการสอนของอาจารย์

ผู้สอนทุกคนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ตามแบบประเมินของหลักสูตรและประเมินโดยแบบ
ประเมินการสอนของมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษา 

1.2.2 อาจารย์ผู้สอนประเมินทักษะในการสอนของตนเอง โดยแบบประเมินของหลักสูตร  
1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการสังเกตการณ์การสอนเพ่ือประเมินทักษะของ 

อาจารย์ในการใช้กลยุทธ์การสอน  
1.2.4 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อ 1.2.1  1.2.2 และ 1.2.3 มาใช้เป็นข้อมูลส าหรับอาจารย์

ผู้สอนในการพัฒนาทักษะการสอนของตนเองและส าหรับหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมทักษะการสอนของ
อาจารย์ เป็นประจ าทุกปี 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 

ด าเนินการประเมินจากนักศึกษาโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่ง
อาจารย์นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้ นอกจากนี้อาจจัดประชุม
ก่อนนักศึกษาจะจบการศึกษา  

 
 

2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึก

ปฏิบัติงาน หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้ข้อคิดเห็นจากข้อมูลในรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และจาก 

มคอ.7 
4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ หรือกรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะ

ด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย โดยในการปรับปรุงย่อยนั้น
ควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  

และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2561 
 



70 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           
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พ.ศ. 2557 
............................................. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2551 เพ่ือให้        
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เป็นไปอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี” หมายความว่ า อธิ การบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยง6านที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด มห าว ิท ย า ล ัย ร า ชภ ัฏ ว ไ ล ยอล งก รณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์          
จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตั้ งจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี       
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ      
แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชา          
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชา             
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต      
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 
โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยจะไม่
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้           
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว      
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
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ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน       

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ       
จัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 

10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 



73 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 

10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร         
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อประกอบ     

การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)     
ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม

วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน     
การสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8  ด า เนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่              
ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
หมวด 2 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย     
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึกษาที่  2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า        

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ              
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 
18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  และ         
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้    
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.7 ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ น า น า ช า ติ  (International Education) เ ป็ น ก า ร               
จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่ งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา               
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
สากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร 
โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่  2  (The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา     
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 

หมวด 3 
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 
ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 

19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 
19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 5               

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6         

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8         

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 
20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย

กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 

20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10               
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 

20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  
14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 

20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  
17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 

20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
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20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 
หมวด 4 

การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ

การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  

23.1 ส า เร็ จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
 

 
หมวด 5 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 
 

ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 
24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25 .1  นักศึกษา เต็ม เวลา  หมายถึ ง  นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียน เรี ยน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          
9 หน่วยกิต 

25.2 นักศึกษาไม่ เต็ มเวลา หมายถึ ง นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียนเรี ยน                                                                      
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน     
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา 
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า     
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
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26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ    
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

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

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
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28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 

29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกต ิ
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย        
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ              
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 
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ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         

3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและการประเมินผล 
หมวด 6 

การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
 

ข้อ 34 การเรียน 
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา

นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 

 

หมวด 7 
การวัดและการประเมินผล 

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

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

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

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

หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ

หน่วยกิต 
 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่าง ๆ  มีดังนี ้
37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

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

เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 
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37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 

ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
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ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่  9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี         

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิดทางวินัย 
49 . 2 . 3  ไ ด้ ศึ กษ า อยู่ ใ น สถ าบั น อุ ดม ศึ กษ า ม าแล้ ว ไ ม่ น้ อ ยกว่ า                                               

1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
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49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้ นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่

โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง

กันได้ 
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ

ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
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  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 
53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า      

สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 
53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       

ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
ก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน         
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน     
ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

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

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
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ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

 
53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 

(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” 
(Credits from Standardized Tests) 

(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้
บันทึกเป็น “CE”  (Credits from Examination) 

(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง 
ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  

(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 
(Credits from Portfolio) 

53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 

(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 

(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 

(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 
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55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่ เกิน                

1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่            
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
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59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชา               
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็น             
ภาคการศึกษาด้วย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์              

การประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
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61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน      

แต่ละคณะ 
 

หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         

1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข  
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 
2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่มุ่งพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และ
สังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายไดดี มี
คุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรูไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษ าได้เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
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ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท า
ให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่นจริงจัง รวมถึงไม่มี
รายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อหรือการท างานใน
อนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และภาษาอังกฤษ 2 
รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับความ
เป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของส านักงานป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพื่อให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกข้ึน ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 

 
4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญา 
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 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2. วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที ่ 1                
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 
 
 
 

6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้สอนมีทั้งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณาจารย์คณะต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ          
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   
ที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ให้ครบตาม
โครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1สถาบันอุดมศึกษา
อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์    ใน
สัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต  

8.1. จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    30
 หน่วยกิต 

8.2. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด 
ดังนี้ 

  8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    7  หน่วยกิต 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   English for Communication 
 
 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3) 
   English for Study Skills Development 
  8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   13  หน่วยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 
   To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก              4(2-4-6) 
Internationalization for Living in the ASEAN and  
Global Communities 

VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์               4(2-4-6) 
VRU Identities 

 VGE111   ทักษะการรู้สารสนเทศ     2(1-2-3) 
   Information Literacy Skills 
8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  10  หน่วยกิต 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์         4(2-4-6)  

   Innovation and Scientific Thinking  
VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต              4(2-4-6) 

    Health for Quality of Life 
VGE110  ความฉลาดทางดิจิทัล        2(1-2-3)  
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   Digital Intelligence 
 

8.3. ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ 
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน       การ
เขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร         การ
น าเสนอสารด้วยวาจา ลายลกัษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ และ
สถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อ่ืน   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   เพ่ือ
หาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      สื่อต่าง 
ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
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สร้างสรรค ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  เจต
คติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม        มี
ทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
เพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           มี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 
VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนนิชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ         การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจากการ
เข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
 
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม มี
ทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
VGE110   ความฉลาดทางดิจิทัล   (Digital Intelligence)       2(1-2-3)  

    การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย 
ของตนเองในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์      คิด
อย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
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รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพ่ือเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ 
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทาย  
หรือเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ๆ 
 
VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ   (Information Literacy Skills)      2(1-2-3)  

ความหมาย ความส าคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ได้แก่      
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ 
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการน าเสนอสารสนเทศ   
ในรูปแบบมาตรฐาน และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 
 

9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
9.1. คุณธรรม จริยธรรม 

9.1.1. การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย ตรงต่อเวลา 

และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

9.1.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท า โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
    6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

9.2. ความรู้ 
9.2.1. การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
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2. มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตนได้
อย่างถูกต้อง 
9.2.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 

9.2.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
    3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
    4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

9.3. ทักษะทางปัญญา 
9.3.1. การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 

9.3.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

9.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1. การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  
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1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทและสถานการณ์ 

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
9.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

9.4.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

    1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 

9.5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.5.1. การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ

ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

9.5.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในชั้นเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลต่าง ๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่าง ๆ  
9.5.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่าง ๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
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10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 

⬤ ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

ที่ รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะ 

ทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท ⬤ ⬤ ⬤   ⬤ ⬤ ⬤  ⬤ 

2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิารณญาณ ⬤  ⬤  ⬤  ⬤ ⬤  ⬤ 

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร ⬤  ⬤   ⬤ ⬤ ⬤  ⬤ 

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพือ่พัฒนาทกัษะทางการเรียน ⬤  ⬤   ⬤ ⬤ ⬤  ⬤ 

5 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ ⬤   ⬤ ⬤   ⬤ ⬤  

6 VGE107 สุขภาพเพือ่คุณภาพชวีิต ⬤   ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤  ⬤ 

7 
VGE108 ความเป็นสากลเพือ่การด าเนนิชีวิตใน
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก    ⬤   ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤  ⬤ 

8 VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ ○ ⬤ ○ ⬤ ○ ⬤ ⬤ ⬤ ○ ⬤ 

9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล ⬤  ⬤  ⬤  ⬤ ⬤ ⬤  

10 VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ ⬤  ⬤  ⬤ ⬤ ⬤  ⬤  
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ 445/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. 
ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 

**************************************** 

คณะกรรมการหลักสูตร 

1. อ.ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ ประธานกรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. อ.ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ กรรมการหลักสูตร 
3. อ.ดร.กิ่งแก้ว ขวัญข้าว กรรมการหลักสูตร 
4. อ.มนัสวี พานิชนอก กรรมการหลักสูตร 
5. อ.รัตนาภรณ์ อาษา กรรมการหลักสูตร 
6. อ.เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ กรรมการหลักสูตรและเลขานุการหลักสูตร 

เรื่อง    การเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1  

เปิดประชุม  เวลา 13.30 น. 

 อ.ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ ประธานกรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กล่าวถึงความส าคัญ
ของการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และการขอรับ
การวิพากษ์หลักสูตรทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้หารือกับคณะกรรมการหลักสูตรทุกท่านเพ่ือก าหนดวัน
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรทั้ง 2 ครั้ง ซึ่งได้ตกลงร่วมกันว่าการวิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 1 จะตรงกับวันที่ 6 
มีนาคม 2561 ส่วนการวิพากษ์ครั้งที่สองจะมีขึ้นหลังจากการวิพากย์ครั้งที่1 ภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์ 
นอกจากนี้ยังแจ้งในที่ประชุมถึงการตอบรับของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะท าหน้าที่เป็นผู้วิพากษ์หลักสูตรทั้ง 3 
ท่าน ซึ่งได้แก่ 

 1.   รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล 
 2. ดร.เชต ใจกัลยา 
 3. รองศาสตราจารย์เชาวยุทธ พรพิมลเทพ 

 จากนั้น ได้มอบหมายให้คณะกรรมการหลักสูตรแต่ละท่านรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 

 1. อ.ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และ อ.รัตนาภรณ์ อาษา ด าเนินการส่งหนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน พร้อมแนบเอกสารร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม (มคอ. 2) หมายก าหนดการและสถานที่ส าหรับประชุมวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งก าหนดสถานที่
ประชุมเป็น ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ในวันที่ 6 
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มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. และให้ อ.ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ เป็นผู้น าเสนอร่างหลักสูตร
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าประชุมวิพากษ์หลักสูตรทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดของหลักสูตร 
 2. อ.มนัสวี พานิชนอก ด าเนิการขออนุมัติเบิกงบประมาณที่ใช้ในการวิพากษ์หลักสูตรและ
จัดเตรียมเอกสารด้านการเงิน  
 3.   อ.เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ และ อ.ดร.กิ่งแก้ว ขวัญข้าว เตรียมข้อมูลการน าเสนอร่าง
หลักสูตรโดยใช้โปรแกรมการน าเสนอเป็น Power Point  
 4. มอบหมายให้กรรมการหลักสูตรทุกท่าน ช่วยตรวจทานรายละเอียดร่างหลักสูตร (มคอ. 
2) อีกครั้งเพ่ือให้เกิดความครบถ้วนและสมบูรณ์ ก่อนน าส่งยังผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุม
วิพากษ์หลักสูตรทุกท่าน 

 ก่อนปิดการประชุม อ.ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการหลักสูตรทุก
ท่านที่ได้ร่วมกัน แก้ไข ตรวจทานเอกสารรายละเอียดร่างหลักสูตร (มคอ. 2) เพ่ือความครบถ้วนและ
สมบูรณ์ พร้อมน าไปด าเนินการจัดพิมพ์และส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าประชุมวิพากษ์หลักสูตรทุก
ท่าน 

 
ปิดประชุม  เวลา 15.30 น. 

     (ลงชื่อ) ผู้จดรายงานการประชุม 
             (อาจารย์เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์) 
                          กรรมการและเลขานุการ 

     (ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                     (อาจารย์ ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์) 
               ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 6 

มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. 
ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 

**************************************** 

คณะกรรมการหลักสูตร 

1. อ.ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ ประธานกรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล ที่ปรึกษาหลักสูตร 
3. อ.ดร.กิ่งแก้ว ขวัญข้าว กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. อ.มนัสวี พานิชนอก กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. อ.รัตนาภรณ์ อาษา กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. อ.เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. อ.ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ ไปราชการ 

ข้อเสนอในการเพิ่ม/ลดรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 

เปิดการประชุม  เวลา 13.30 น. 

 อ.ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ ประธานกรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กล่าวสรุปการให้
ข้อเสนอแนะจากการวิพากย์หลักสูตรครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการวิพากย์หลักสูตร 
 คณะกรรมการหลักสูตรทุกท่าน ได้ร่วมกันปรับ เพ่ิม/ลดรายวิชา เพ่ือจัดท าร่างหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามข้อเสนอแนะของกรรมการวิพากย์หลักสูตร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. การวิพากย์หลักสูตรในวันนี้ มีความชัดเจนในส่วนของจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการวิพากย์หลักสูตรไม่ได้แสดงข้อโต้แย้ง มีเพียง
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรซึ่งต้องปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของ
ประเทศ ทั้งการเกิดขึ้นของสภาวิชาการสาธารณสุขชุมชนและสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งน าไปสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 2. ในรายวิชาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้องเพ่ิมความชัดเจนด้านการฝึกงาน
ของนักศึกษาในสถานประกอบการต่าง ๆ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) กับหน่วยงานภายนอกด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการฝึก
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การท างานหลังจากจบการศึกษา 
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 3. ในรายวิชาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง และรายวิชาการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและการประเมินความเสี่ยง ต้องผสานรายวิชาทั้งสองเข้าด้วยกัน 
เพราะขอบเขตของสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมมีความครอบคลุมในทุกมิติของสังคม สุขภาพ ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้จ านวนหน่วยกิตมากเกินไป คณะกรรมการหลักสูตรจึงก าหนดว่ า
จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของหลักสูตรไม่ควรเกิน 150 หน่วยกิต เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนในองค์ความรู้
ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างครบถ้วนและไม่ซ้ าซ้อน 
 4. ให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน ช่วยกันทบทวนในการเพ่ิมรายวิชาที่ตอบ
วัตถุประสงค์ด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตรในหัวข้อคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งนักวิชาการด้าน
สิ่งแวดล้อมต้องกอรปด้วยคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ  
 5. รายวิชาที่มีเนื้อหาคาบเกี่ยวหรือซ้ าซ้อนทั้งเศรษฐศาสตร์สุขภาพ การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ให้พิจารณาตัดเนื้อหาเหล่านี้ออกไป เพราะจะท าให้
นักศึกษาเรียนมากเกินไปและเกิดความซ้ าซ้อน นักศึกษาอาจเครียดและขาดแรงจูงใจในการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 6. รายวิชาในกลุ่มวิชาด้านพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ที่เป็นองค์ประกอบหลักในปริญญาวิทยา
ศาสตรบัณฑิต ให้เพ่ิมรายวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต โดยได้เพ่ิมรายวิชาความน่าจะเป็น
และสถิติ ซึ่งเป็นวิชาที่จะมีประโยชน์ต่อการที่จะเป็นนักวิชาการและเพ่ือเป็นความรู้ที่จะน าไปต่อยอด
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
 7. รายวิชาในกลุ่มวิชาด้านพ้ืนฐานทางสาธารณสุขที่มี 10 กลุ่มวิชา ต้องมีให้ครบถ้วน โดย
ได้เพ่ิมรายวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข การบริหารงานสาธารณสุข และการปฐมพยาบาล ซึ่งจะเป็นข้อ
ได้เปรียบของนักศึกษาเมื่อจบการศึกษาและเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และนักศึกษาสามารถสอบเข้ารับใบประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุขของสภาการสาธารณสุข
ชุมชน 

 ส่วน ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล ได้เสนอหลักการส าคัญในการจัดท ารายวิชาในหลักสูตรอนามัย
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 1. การท าโครงสร้างองค์ประกอบของกลุ่มรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มรายวิชาด้าน
พ้ืนฐานสาธารณสุข และกลุ่มวิชาเฉพาะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามข้อก าหนดของสภาการ
สาธารณสุขชุมชนมาเทียบเคียงในการจัดท าโครงสร้างหลักสูตร เพ่ือเป็นทางเลือกให้นักศึกษาเมื่อจบ
ไปแล้วสามารถท างานในภาคส่วนของสาธารณสุขซึ่งเป็นระบบราชการที่มีความมั่นคง 
 2. การท าโครงสร้างองค์ประกอบของกลุ่มรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามข้อก าหนดของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็น
ทางเลือกที่สองเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาจะสามารถท างานในภาคส่วนเอกชนที่เป็นสถาน
ประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้ งต าแหน่งงานในภาคส่วนราชการที่ สั งกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. ในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทาง
น้ า อากาศ และผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสากรรม นั้นจากข้อก าหนดของกรมโรงงาน
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อุตสาหกรรม ระบุว่าผู้มีสิทธิ์สอบใบอนุญาตดังกล่าวต้องมีรายวิชาที่สัมพันธ์กับผู้ควบคุมระบบด้าน  
ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

 ก่อนปิดการประชุมครั้งนี้ อ.ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ และ ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล เสนอแนะ
ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน ช่วยกันส ารวจรายวิชาและสร้างบทสรุปเกี่ยวกับรายวิชาที่จะจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา หากนักศึกษาได้รับความรู้ที่ทันสมัยและทัดเทียมกับผู้ที่
ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากสถานบันอ่ืน ๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นผู้
ที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม นักศึกษาจะ
สามารถสอบแข่งกันและได้รับงานที่เหมาะสมตรงตามความสามารถ และสามารถปฏิบัตงานในหน้าที่
ได้อย่างสมบูรณ์ 

ปิดการประชุม เวลา 15.30 น. 

(ลงชื่อ) ผู้จดรายงานการประชุม 
       (อาจารย์เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์) 
              กรรมการและเลขานุการ 

     (ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                     (อาจารย์ ดร.นิพนธ์  มานะสถิตพงศ์) 

        ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 9.30 – 11.30 น. 
ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 

**************************************** 

คณะกรรมการหลักสูตร 

1. อ.ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. อ.มนัสวี พานิชนอก กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. อ.รัตนาภรณ์ อาษา กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. อ.เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. อ.ดร.กิ่งแก้ว ขวัญข้าว ไปราชการ 

เรื่อง  ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อปรับแก้ชื่อรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชา  

เปิดการประชุม  เวลา 9.30 น. 

  อาจารย์ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ ได้กล่าวถึงประเด็นที่จะหารือส าหรับการประชุมในครั้งนี้ 
สืบเนื่องมาจากการประชุมวิพากย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ถึงประเด็นที่ให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาที่มีค าว่า การจัดการ เช่นรายวิชา 
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการของเสียอันตรายและขยะติดเชื้อ การจัดการน้ าสะอาด 
และเทคโนโลยีการจัดการน้ าเสีย เนื่องจากชื่อรายวิชาให้ความหมายที่พ้องกับรายวิชาการจัดการของ
คณะวิทยาการจัดการ  และประเด็นการปรับแก้จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 
150 หน่วยกิต 

  หลังจากคณะกรรมการหลักสูตรได้หารืออร่วมกันแล้ว ได้ข้อสรุปดังนี้  

  -  รายวิชาที่มีความว่า การจัดการ นั้นให้คงค าว่าการจัดการไว้เหมือนเดิม ซึ่งคณะกรรมการ
หลักสูตรได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันว่า เนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว อาศัยหลัก
การบูรณาการ รวมทั้งการบริหารจัดการทุกขั้นตอน เพ่ือด าเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะ
เป็น ด้านมูลฝอย มูลฝอยอันตราย น้ าสะอาด และน้ าเสีย ให้ครอบคลุมและถูกต้องตามเกณฑ์
มาตรฐานงานด้านนั้น ๆ ซึ่งหมายรวมถึงอาศัยหลักการ วิธีการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้ามา
ด าเนินการจัดการ ซึ่งวิธีการดังกล่าวนั้นไม่ได้ซ้ าซ้อนกับหลักการและวิธีการด้านการจัดการของคณะ
วิทยาการจัดการ 
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  -  มีการปรับแก้จ านวนหน่วยกิตดังนี้ ลดหน่วยกิตรายวิชา  PFE302 การจัดการย้ าสะอาด 
จาก 3 เหลือ 2 หน่วยกิต แต่ได้เพ่ิมรายวิชาด้านการจัดการน้ าเสีย เป็น 6 หน่วยกิตคือ PEH303 
เทคโนโลยีการจัดการน้ าสะอาด 3 หน่วยกิต และ PEH403 การควบคุมและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
นอกจากนี้ยังได้เพ่ิมรายวิชาใหม่ คือ PEH309 การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ จ านวน 2 หน่วย
กิต และรายวิชา PEH405 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เมื่อปรับแก้เพ่ิมลด
รายวิชาและหน่วยกิตเรียบร้อยแล้ว จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรเท่ากับ 150 หน่วยกิต 

  ก่อนปิดการประชุม อาจารย์ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ ได้กล่าวสรุปประเด็นการประชุมอีก
ครั้งและกล่าวแสดงความขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมหารือกันเพ่ือปรับปรุงร่างหลักสูตรให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จากนั้นได้กล่าวปิดประชุมหลักสูตร 

ปิดการประชุม  เวลา 11.00 น. 

  

    (ลงชื่อ) ผู้จดรายงานการประชุม 

     (อาจารย์เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์) 

        กรรมการและเลขานุการ 

    (ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                     (อาจารย์ ดร.นิพนธ์  มานะสถิตพงศ์) 

                                     ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
ครั้งที ่1/2561  วันที ่6 มีนาคม 2561 

ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ สสร.504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

**************************************** 

ผู้เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตร  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ              รักษาการ รองคณบดี  ประธาน 
2.  อาจารย์ ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์       ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4.  รองศาสตราจารย์เชาวยุทธ  พรพิมลเทพ       ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5.  อาจารย์ ดร.เชต  ใจกัลยา                        ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
6.  อาจารย์ ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ             กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7.  อาจารย์ ดร.กิ่งแก้ว  ขวัญข้าว             กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
8.  อาจารย์มนัสวี  พานิชนอก             กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9. อาจารย์รัตนาภรณ์  อาษา                        กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
10. อาจารย์เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์             กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์  
12. รองศาสตราจารย์สมชาย ดุรงค์เดช   
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร จงวิศาล   
14. อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์  
15. อาจารย์กริช เรืองไชย   
16. อาจารย์อภิญญา อุตระชัย   
17. อาจารย์นัชชา ยันติ   
18. อาจารย์เมธี สุทธศิลป์  

 
 
 
 
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตรเวลา     09.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิด และด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร โดยกล่าวเน้นประเด็นการก าหนดชื่อ
ปริญญาตามคุณวุฒิสาขาวิชาที่แสดงถึงการมีความรู้ตามหลักการพ้ืนฐานของศาสตร์ที่ครอบคลุม
สาขาวิชา หากก าหนดให้มีพ้ืนฐานในด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ให้ได้รับ
คุณวุฒิตามชื่อปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต และต้องให้การก าหนดชื่อ
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ปริญญาของหลักสูตรเป็นระบบและสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย 
 
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
1.  ข้อเสนอแนะของ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล มีดังนี ้

1.1 ให้เพ่ิมรายวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการมลพิษ การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้นักศึกษามีรายวิชาในการเลือกลงทะเบียนเรียนเพ่ิมข้ึน ส าหรับ
นักศึกษาที่ยังลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่หลักสูตรก าหนด เช่น สามารถลงเรียนใน
ภาคฤดูร้อนได้ และเพ่ือใช้ในการสอบหรือสมัครงานในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการได้
หลากหลายมากข้ึน 

1.2 ให้เน้นรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี  เช่น 
Healthy city (เมืองที่มีสุขภาวะที่ดี) Healthy work place (สถานประกอบการที่มีสุขภาวะที่ดี) โดย
เน้นชุมชนเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม วัด ตลาด หรือมัสยิด 

1.3 ในส่วน หน้าที่ 2 ข้อที่ 8 ของเอกสาร มคอ.2 อาชีพที่นักศึกษาสามารถประกอบได้ ข้อ
ย่อยที่ 8.5 ผู้ควบคุมระบบมลพิษสิ่งแวดล้อม ให้ตรวจสอบรายวิชาและเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตด้าน
สิ่งแวดล้อมให้ครบตามข้อก าหนดเรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบมลพิษของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบมลพิษได้  เช่น วิชาที่เกี่ยวข้อง
กับการบ าบัด/จัดการของเสียอันตรายและของเสียติดเชื้อ ให้แยกออกจากรายวิชาการจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมถึงให้แยกรายวิชาการจัดการน้ าสะอาดและน้ าเสีย ให้เป็นรายวิชาใหม่ คือ 
รายวิชาการจัดการน้ าเสีย และรายวิชาการจัดการน้ าสะอาด โดยก าหนดให้แต่ละรายวิชามีจ านวน
หน่วยกิตอย่างน้อย 3 หน่วยกิต เพ่ือให้มีจ านวนหน่วยกิตวิชาด้านสิ่งแวดล้อมครบตามข้อก าหนด 

1.4 รายวิชา SEH304-การสุขาภิบาลที่พักอาศัย สถานบริการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ให้เปลี่ยนค าว่า “สถานบริการ” เป็น “สถานประกอบการ” และเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาใหม่ให้ชัดเจน
ถึงการมุ่งเน้นไปยังสถานประกอบการ 

1.5 เขียนค าอธิบายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา ให้ชัดเจน ครบถ้วนทุก
ประเด็นที่นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติควรมีการท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถานประกอบการให้หลากหลาย โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฯ และพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
เรียนรู้งานได้เต็มอย่างเต็มที่  

1.6 ในส่วนของ PLO3 เรื่องการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าและผู้ตาม ควรแก้ไขและเพ่ิมเติม
รายวิชาที่ตอบรับกับ PLO3 เช่น วิชาที่เก่ียวกับการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา และการสื่อสารต่าง ๆ  

 
2.  ข้อเสนอแนะของ ดร.เชต ใจกัลยา มีดังนี ้



122 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

122 

 2.1 ตรวจสอบรายวิชา กลุ่มวิชาบังคับด้านวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วน สอดคล้องกับหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต โดยอิงข้อก าหนดจาก มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 เช่น รายวิชาคณิตศาสตร์ต้องเพ่ิมจาก 3 หน่วยกิต เป็น 6 
หน่วยกิต 
 2.2 ตรวจตอบรายวิชา กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยอิงข้อก าหนดจาก มคอ.1 มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แบ่งออกเป็น 10 กลุ่มวิชา โดยให้เพ่ิมวิชาด้าน
การควบคุมและป้องกันโรค เช่น โรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ โรคปรสิต โรคติดต่อไม่ติดต่อ เป็นต้น และกลุ่ม
รายวิชาที่เก่ียวข้องกับการรักษาโรค  
 2.3 เพ่ิมรายวิชากลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีเน้นในเรื่องการบ าบัด ก าจัด ควบคุม และการ
จัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมให้ครบตามคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบมลพิษ ทั้งด้าน
มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ และระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม โดยจ านวนหน่วยกิต
ในแต่ละด้านต้องไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเขียนชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาที่สะท้อนถึงแนว
ทางการบ าบัด การควบคุม และการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน โดยให้ปรับลดรายวิชา
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือท าการรวมรายวิชาดังกล่าวเข้าด้วยกัน 
หรือน าไปบูรณาการเพ่ิมในเนื้อหารายวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
 2.4 ตรวจสอบรายวิชากลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อิงจาก พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท างานในหน่วยงานที่ก ากับโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ รวมถึงสามารถ
ท างานในสถานประกอบการได้อีกด้วย 
 2.5 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ควรเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาที่
เป็นภาษาอังกฤษเข้าไป เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการเขียนค าอธิบายรายวิชาของคณะฯ 
 2.6 เขียนค าอธิบายรายวิชา SEH309 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและการประเมิน
ความเสี่ยง (Environmental Impact and Risk Assessment) ให้ชัดเจน โดยเขียนให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างการประเมินด้านสุขภาพ การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมหรือการประเมินความเสี่ยง 
และเขียนชื่อวิชาให้ถูกต้อง ชัดเจน 
 2.7 ให้ท าการตรวจสอบและจัดกลุ่มรายวิชาต่าง ๆ ให้ตรงตามในแต่ละข้อวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และตรงตามร่าง มคอ.1 เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วน โดยให้ข้อสังเกตว่ายังมีรายวิชาที่ตอบ
วัตถุประสงค์ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมน้อย ควรเพิ่มรายวิชาที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม 
 2.8 กลุ่มวิชาสาธารณสุข นอกจาก 10 กลุ่มวิชาหลักแล้ว ยังมีกลุ่มรายวิชาบูรณาการที่
หลักสูตรยังขาดและควรเพิ่มเข้าไปคือ รายวิชาจุลชีววิทยา  

 

3.  ข้อเสนอแนะของ รองศาสตราจารย์เชาวยุทธ พรพิมลเทพ มีดังนี ้

 3.1 ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องข้อก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษ  
โดยสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือให้สามารถปรับแก้ชื่อ



123 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

123 

วิชา ค าอธิบายรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาในกลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
นักศึกษามีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษได้ 
 3.2 ได้ให้ข้อคิดในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร โดยให้ค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเป็น
หลัก ดูทิศทางหรือแนวโน้มความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตว่าไปในทิศทางใด ให้ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ โดยให้เน้นในเรื่องการบริหารจัดการและการติดตาม
ตรวจสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  รับทราบและน าไปปรับปรุงแก้ไข 
  
 ก าหนดการวิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 2   วันที่ 19 มีนาคม 2561 
 
 ปิดการวิพากษ์หลักสูตรเวลา  16.30 น. 
 
 

     (ลงชื่อ) ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
                      (อาจารย์เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์) 
                                    กรรมการและเลขานุการ 

     (ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
                               (อาจารย์ ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์) 
                         ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ครั้งที่ 2/2561 
วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 504 ช้ัน 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้  
********************************************* 

 
 
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
    
 1.  อ. ดร.นิพนธ์  มานะสถิตพงศ์ ประธานกรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2.  ศ.ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ ที่ปรึกษา  

4.  รศ.ดร.ประยูร  ฟองสถิตย์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5.  ดร. เชต  ใจกัลยา   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
6.  รศ.เชาวยุทธ  พรพิมลเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
7.  อ.ดร.อาภาพร  รุจิระเศรษฐ กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
8.  อ.ดร.กิ่งแก้ว  ขวัญข้าว กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9.  อ.มนัสวี  พานิชนอก กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
10. อ.รัตนาภรณ์  อาษา กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
11. อ.เฟ่ืองฟ้า  รัตนาคณหุตานนท์ กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
12. ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสต

รมหาบัณฑิต 
 
เปิดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร    เวลา 9.00 น. 

อ.ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ ประธานกรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กล่าวเปิดการประชุม
วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม ครั้ งที่  2 และกล่าวถึง
คณะกรรมการหลักสูตรทุกท่านได้ช่วยกันแก้ไขร่างหลักสูตร มคอ. 2 ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้
ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่านที่ได้กรุณามาช่วยให้ค าแนะน าเพิ่มเติมในครั้งที่ 2 
เพ่ือให้เนื้อหาและรายละเอียดในร่างหลักสูตรนั้นมีความครบถ้วน สมบูรณ์ที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

1.   ข้อเสนอแนะของรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล มีดังนี้ 
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 1.1 ให้ข้อคิดเห็นว่า จากการวิพากย์หลักสูตรครั้งที่ 1 ได้ให้ค าแนะน าว่ารายวิชาการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยงให้รวมเข้าด้วยกัน ซึ่งก็ได้รวมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว แต่ขอให้เพ่ิมรายวิชาหรือเนื้อหาการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม โดยให้
เขียนค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างการประเมินทางด้านสุขภาพ 
และทางสังคม 
 1.2  เห็นด้วยตามที่ อ.ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ รายงานว่าทางคณะกรรมการหลักสูตรได้
เพ่ิมรายวิชาเกี่ยวข้องทางด้านข้อมูลสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในรายวิชาเลือก 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ที่หลากหลาย และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่าง
หลากหลาย  

2. ข้อเสนอแนะของ ดร.เชต ใจกัลยา มีดังนี้ 

  2.1 กล่าวถึงรายละเอียดหลักสูตร หลังจากปรับแก้ตามค าแนะน าจากการวิพากษ์ครั้งที่ 1 
แล้วพบว่ามีความชัดเจน ครอบคลุมในเนื้อหารายวิชามากยิ่งขึ้น นักศึกษามีคุณสมบัติครบเป็นผู้ ขอ
สอบใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางน้ าและระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมได้ และ
กล่าวเสริมว่าในอนาคตอาจจะมีร่าง มคอ. 1 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
  2.2 ให้ข้อคิดเห็นถึงข้อได้เปรียบและเสียเปรียบระหว่าง การบรรจุเนื้อหาด้านปฏิบัติการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมเข้าไปในรายวิชาที่เป็นทฤษฏี และการจัดให้มีรายวิชาที่เป็นรายวิชาหลักด้าน
ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลังจากการพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันถึงข้อได้เปรียบและ
เสียเปรียบต่าง ๆ แล้ว จึงมีมติให้จัดปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นรายวิชาหลัก 

3. ข้อเสนอแนะของ รองศาสตราจารย์เชาวยุทธ พรพิมลเทพ มีดังนี้ 

  3.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ควรมีการไปศึกษาดูงานหรือกิจกรรมที่เป็นการฝึกปฏิบัติงานด้าน
อานมัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้คุ้ นเคยกับ
บรรยากาศการท างาน เมื่อต้องออกไปฝึกปฏิบัติงานจริงจะสามารถปรับตัวและคุ้นเคยกับท างานและ
เพ่ิมศักยภาพการท างานได้อย่างเต็มที่ และเนื่องจากสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ใกล้นิคม
อุตสาหกรรม ดังนั้นนักศึกษาจึงมีข้อได้เปรียบและมีโอกาสที่ดีในการที่จะเข้าไปศึกษาดูงานได้ 

  3.2 ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า รายวิชาที่มีค าว่า การจัดการ เช่น การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
การจักการน้ าสะอาด และการจัดการน้ าเสีย ควรใช้ค าอ่ืนที่มีความหมายคล้ายกันและสะท้อนเนื้อหาที่
เรียน ไม่ควรเลือกใช้ค าว่าการจัดการ เนื่องจากไปพ้องกับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่มีอยู่ใน
คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งอาจจะท าให้นักเรียนที่มีความสนใจจะเรียนสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมเกิด
ความสับสนและเข้าใจผิดขึ้นได้ 

  เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้วิพากย์หลักสูตรเสร็จสิ้นแล้ว อ.ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ ได้กล่าวสรุป
รายละเอียด ค าแนะน าส าหรับน าไปปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตร มคอ. 2 เพ่ือให้มีความครบถ้วนและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากนั้นได้กล่าวขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ร่วมกันเสนอแนะ 
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ข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตร และกล่าวปิดประชุมการวิพากห์หลักสูตรหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 
 
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร  เวลา 16.30 น. 
 
 

     (ลงชื่อ) ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
              (อาจารย์เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์) 
                          กรรมการและเลขานุการ 

     (ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
                   (อาจารย์ ดร.นิพนธ์  มานะสถิตพงศ์) 
              ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นางสาวอาภาพร        นามสกุล รุจิระเศรษฐ 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 2556 
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 2550 
ปริญญาตรี วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยบูรพา 2547 

 
1.3  ผลงานทางวิชาการ  

1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
ไม่มี 

1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
โสภา ชินเวชกิจวานิชย์, วรวรรณ ประชาเกษม, และ อาภาพร รุจิระเศรษฐ. (2561). โรงแรมสีเขียว: 

การริเริ่มของภาครัฐเพื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17. 24-25 พฤษภาคม 2561. อุดรธานี: โรงแรมเซ็นทารา 
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์.  

Chinwetkitvanich, S. and Ruchiraset, A. (2017). The Anaerobic Baffled Reactor (ABR): 
performance and microbial population at various COD loading rates. 
International Journal of GEOMATE. Vol. 12, No. 33. 2017: 78-84. 

Ruchiraset, A. and Chinwetkitvanich, S. (2014). Estrogens removal by sludge from 
enhance biological phosphorus removal system. Advanced Materials 
Research. Vol.931-932. May.2014: 246-250.  

Ruchiraset, A. and Chinwetkitvanich, S. (2014). Occurrence of estrogens in wastewater 
treatment plants and surface water in Bangkok area, Thailand. Advanced 
Materials Research. Vol.931-932. May.2014: 721-726. 
1.3.3  บทความทางวิชาการ  

ไม่มี 
  

1.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
ไม่มี 

1.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 ไม่มี 

1.5  ภาระงานสอน 
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3.5.1 วิชามลพิษกับสุขภาพ 
3.5.2 วิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข 
3.5.3 วิชาระบบสารสนเทศและการจัดการทางสาธารณสุข 
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2.  ชื่อ นางสาวเฟ่ืองฟ้า        นามสกุล รัตนาคณหุตานนท์ 
2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555 

 
2.3  ผลงานทางวิชาการ  

2.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
ไม่มี 

2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์, รัตนาภรณ์ อาษา, ฉัตรประภา ศิริรัตน์, เบญจวรรณ เกตุโสภณ และ  

พัชรี วังสรรค์. (2560). พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางนา อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . ในเอกสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ .ศ . 2560. 10 
กุมภาพันธ์ 2560. (1337-1345). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ. 

เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ และ เพ็ญศิริ รานอก. (2560). พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ฝ่ายผลิต ของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ในนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”. 
10 พฤศจิกายน 2560, (1830-1841). กรุง เทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์, รัตนาภรณ์ อาษา, เมรี ใบยา และ อัญชลี ล าค า. (2559). ปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4. 31 พฤษภาคม 2559, (812-817). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ. 
2.3.3  บทความทางวิชาการ  

ไม่มี 
 

 2.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
ไม่มี 

2.4  ประสบการณ์ในการสอน 
2 ปี 
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2.5  ภาระงานสอน 
3.5.1 วิชามลพิษกับสุขภาพ 
3.5.2 วิชาพ้ืนฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3.5.3 วิชาสังคมศาสตร์ทางสาธารณสุข 
3.5.4 วิชาการสัมมนาทางสาธารณสุข 
3.5.5 วิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข 
3.5.6 วิชาระบบสุขภาพนานาชาติ 
3.5.7 วิชาพ้ืนฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3.5.8 วิชาสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 

  



132 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

132 

3.  ชื่อ นางสาวอภิญญา        นามสกุล อุตระชัย 
3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 
ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2553 

 
3.3  ผลงานทางวิชาการ  

3.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
ไม่มี 

3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
อภิญญา อุตระชัย และกริช เรืองไชย. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ พฤติกรรมการบริโภค

ขนมและเครื่องดื่มรสหวานและภาวะโภชนาการของในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ฉบับการประชุมวิชาการ
ครบรอบ 25 ปี วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560: 95-102.  

กริช เรืองไชย และอภิญญา อุตระชัย . (2560). ความสัมพันธ์ของการแสวงหาอาหารว่างและการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตอ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี 
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560: 103-110.  

กริช เรืองไชย, อภิญญา อุตระชัย และอารีย์ สงวนชื่อ . (2560). ความสัมพันธ์ของแบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 10(1) มกราคม-เมษายน 
2560: 410-417.  
3.3.3  บทความทางวิชาการ  

ไม่มี 
 3.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  

ไม่มี 
3.4  ประสบการณ์ในการสอน 

3 ปี 
 

3.5  ภาระงานสอน 
3.5.1 วิชาเภสัชวิทยาทางสาธารณสุข 
3.5.2 วิชาพฤติกรรมศาสตร์และการส่งเสริมความปลอดภัย 
3.5.3 วิชาหลักและวิธีการทางสุขศึกษา 
3.5.4 วิชาการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ 
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3.5.5 วิชานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ 
3.5.6 วิชาวิธีการและกลยุทธ์ทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
3.5.7 วิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล 
3.5.8 วิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข 
3.5.9 วิชาระบบเวชระเบียนเพ่ือการจัดการสถานพยาบาล 
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4.  ชื่อ นางสาวหทัยชนน์        นามสกุล บุญหัตถ์ 
4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2559 
ปริญญาตรี ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2555 

 
4.3  ผลงานทางวิชาการ  

4.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
ไม่มี 

4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
Ruenguraioek T., Vathesatogkit P., Boonhat H., Warodomwichit D., Thongmuang N., 

and Sritara P. (2017). The Association between Processed Meat Intake and the 
Prevalence of Type 2  Diabetes in Thais: a Cross-Sectional study from the 
Electricity Generating Authority of Thailand[Internet]. Ramathibodi Medical 
Journal. Vol. 40 No.3 :1-10.  

Limpijankit T., Vathesatognig P., Matchariyakui D., Yingchoncharoen T., Boonhat H., 
and Sritara P. (2 0 1 8 ) .  Cardio-Ankle Vascular Index as a predictor of 
cardiovascular events and All-cause mortality in Metabolic Syndrome Patients. 
ACC. Vol. 71 No.11 :doi:10.1016/S0735-1097(18) : 32385-4.  

Boonhat, H., Sujirarat, D., Tipayamongkholgul, M. (2015). The Association between 
Using of corticosteroids and Pulmonary Tuberculosis in Patients with Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease. The 5th STOU Graduate Research Conference. 
ครั้งที่ 5. 27 พฤศจิกายน 2558, (1-10). กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
4.3.3  บทความทางวิชาการ  

ไม่มี 
 4.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  

ไม่มี 
4.4  ประสบการณ์ในการสอน 

3 ปี 
4.5  ภาระงานสอน 

4.5.1 วิทยาการระบาด 
4.5.2 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
4.5.3 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 
4.5.4 การวางแผนและประเมินโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
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5.  ชื่อ นางสาวนลินอร นามสกุล นุ้ยปลอด 
5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุ

วิศวกรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2558 

ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 
 

5.3  ผลงานทางวิชาการ  
5.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

- 
5.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

Chantarasiri, A., Boontanom, P. and Nuiplot, N. (2017). Isolation and Characterization of 
Lysinibacillus sphaericus BR2308 from coastal wetland in Thailand for the 
biodegradation of lignin. AACL Bioflux. Vol.10., Issue 2. 2017: 200-209. 

Nuiplot, N. (2017). The Effect of Monosodium Glutamate and Electrolyte Beverage 
to the Growth Rate of Chinese Morning Glory. In the international conference 
proceedings “2017 HKCBEES CHIAYI CONFERENCE” .  Date 25 November 2017. 
Taiwan: Nanhua Universiy. 

นลินอร นุ้ยปลอด. (2561). น้ ายาขจัดคราบเลือดจากผักโขม. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๐”. วันที่ 1-3 
สิงหาคม 2561. ตรัง: โรงแรมเรือรัษฎา. 
5.3.3  บทความทางวิชาการ  
 - 

 5.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
 - 

5.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 3 ปี 
 
 
5.5  ภาระงานสอน 

5.5.1  ชีววิทยา 1 
5.5.2  ชีววิทยา 2 
5.5.3  ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
5.5.4  ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
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5.5.5  นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
5.5.6  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
5.5.7  วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 
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ภาคผนวก ช 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
และ 

ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

139 

สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

  
การส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นจ าแนก 
ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี้ 

 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

หัวข้อในการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1.1 ความมีระเบียบวินัย 4.54 0.586 
1.2 ความซื่อสัตย์สุจริต 4.71 0.517 
1.3 ความรับผิดชอบ 4.83 0.419 
1.4 ความเสียสละ ความมีน้ าใจ จิตอาสา 4.67 0.504 
1.5 ความตรงต่อเวลา 4.60 0.679 
1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.81 0.431 

รวม 4.69 0.523 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก 
(4.69±0.523) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความ
รับผิดชอบมากที่สุด (4.83±0.419) รองลงมาคือ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ (4.81±0.431) 
 
 
 
 
 
 
2. ด้านความรู้ 
 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา 4.40 0.656 
2.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา 4.47 0.734 



140 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

140 

รวม 4.43 0.695 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้อยู่ในระดับมาก (4.43±0.695) 
เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีทักษะในการปฏิบัติงานใน
สาขาวิชาชีพที่ศึกษามากที่สุด (4.47±0.734) 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 
หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.1 มีความสามารถในการสืบค้น การวิเคราะห์    
การแปลความหมาย และการประเมินจาก
ข้อมูลสารสนเทศ 

4.30 0.608 

3.2 มีทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหา
ด้วยตนอง 

4.46 0.586 

3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา     
โดยใช้พื้นฐานจากความรู้และทักษะที่ศึกษา 

4.49 0.560 

รวม 4.42 0.585 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก 
(4.42±0.585) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา โดยใช้พ้ืนฐานความรู้และทักษะที่ศึกษามากท่ีสุด (4.49±0.560) รองลงมา
คือ มีทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาด้วยตนอง (4.46±0.586) 
 
 
 
 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 
หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.1 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถ
ท างานเป็นทีมได้ 

4.51 0.614 

4.2 สามารถเป็นผู้น าแลผู้ตามท่ีดี 4.51 0.560 
4.3 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่อง 
4.59 0.524 

รวม 4.53 0.566 
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สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก (4.53±0.566) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความ
ต้องการให้บัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องมากที่สุด 
(4.59±0.524)  

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
5.1 ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า
และแก้ปัญหา 

4.22 0.765 

5.2 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แปลความหมาย และ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

4.46 0.586 

5.3 มีทักษะการสื่ อสารและน า เสนอได้อย่ าง
เหมาะสม 

4.47 0.615 

5.4 มีความสามารถในการสื่อสารได้มากกว่า  
1 ภาษาและมีความเป็นสากล 

4.22 0.881 

รวม 4.34 0.712 
 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การ

สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (4 .34±0.881) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า 
ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด 
(4.47±0.615) รองลงมาคือ มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล
ข้อมูล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง (4.46±0.586) 

จากผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก (4.48±0.616) เมื่อจ าแนกในแต่ละด้านพบว่า คุณลักษณะ
บัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการเรียงตามล าดับได้ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2 ) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3) ด้านความรู้ 4) ด้านทักษะทางปัญญา และ 5) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาคผนวก ฌ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง  
(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) 

ปัจจัยเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน (ค่าความเสี่ยงสูง) 1) จ านวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย 
2) ความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนด้านประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน
และคุณวุฒิ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงพอ 
3) นักศึกษาลาออกกลางคันระหว่างศึกษา 

 
หมายเหตุ S1 มีค่าระหว่าง 20-25 (สูงมาก), F มีค่าระหว่าง 10-19 (สูง) และ O, P มีค่าระหว่าง 1-9 
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของ
หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะ
เกิด 
(1) 

ผลกระทบความ
รุนแรง(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง

(ระดับ 
ความเสี่ยง) 

(1)×(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงด้าน 
การเรียนการสอน 

1) จ านวนนักศึกษาไม่เป็นตามเป้าหมาย 5 3 15 ความเสี่ยงสูง 
2) ความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนด้านประสบการณ์การ
จัดการเรียนการสอน และคุณวุฒิ สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ 

3 4 12 ความเสี่ยงสูง 

3) นักศึกษาลาออกกลางคันระหว่างศึกษา 1 1 1 ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้)  
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจ

หลัก/กิจกรรมของ
หลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
 

(2) 

การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่แล้วได้ผล

หรือไม่ 
(4) 

วิธีจัดการ       
ความเสี่ยง 

(5) 

หมาย
เหตุ 

 
(6) 

ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน 
1 จ านวนนักศึกษาไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย 
1) เร่งจัดท าหลักสูตรเพ่ือให้มีเวลาประชาสัมพันธ์
ก่อนเปิดภาคเรียน 
2) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่าน 
Facebook และ Website ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์และของมรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ รวมทั้ง line 
application ของคณาจารย์และผู้น านักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ และ
ทางสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 

⬤ ⬤ …..ยอมรับ 
ควบคุม 
....ถ่ายโอน 
....หลีกเลี่ยง 

 

 
 
 

ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 
(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
 

(2) 

การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมที่มี
อยู่แล้วได้ผล

หรือไม่ 
(4) 

วิธีจัดการ       
ความเสี่ยง 

(5) 

หมาย
เหตุ 

 
(6) 
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2 ความพร้อมของ
อาจารย์ผู้สอนด้าน
ประสบการณ์การ
จัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ 

1) สนับสนุนให้อาจารย์ในสาขาวิชาที่ยังไม่ได้รับคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง 
2) สนับสนุนให้อาจารย์ในสาขาวิชาเข้ารับการฝึกอบรม/
เข้าร่วมการน าเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3) การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างคณะ
สาธารณสุขศาสตร์  มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯกับคณะ
สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยอ่ืน รวมทั้งหน่วยงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกันผลิตบัณฑิต 
4)  เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอกด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอาจารย์พิเศษ 

⬤ 
 

⬤ 
 

…..ยอมรับ 
....ควบคุม 
ถ่ายโอน 
....หลีกเลี่ยง 

 

 
 

ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 
(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
 

(2) 

การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมที่มี
อยู่แล้วได้ผล

หรือไม่ 
(4) 

วิธีจัดการ       
ความเสี่ยง 

(5) 

หมาย
เหตุ 

 
(6) 

3 นักศึกษาลาออก
กลางคันระหว่างศึกษา 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเพ่ือให้นักศึกษาเข้า
ใจความประสงค์ของตนเองในการประกอบวิชาชีพ
สาธารณสุขในอนาคตรวมทั้งการชี้แจงให้เห็นข้อดีและ
ข้อเสียของการเลิกเรียนกลางคัน 

⬤ 
 

⬤ 
 

…..ยอมรับ 
ควบคุม 
…..ถ่ายโอน 
....หลีกเลี่ยง 
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2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ความสนใจ ดูแล และให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับปัญหา
ด้านการเรียนและการปรับตัว เช่น สอบได้คะแนนต่ า
กว่าเกณฑ์ การมีปัญหากับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
3) การหารือร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา
ในการด าเนินการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักศึกษาที่จะ
น าไปสู่การลาออกกลางคัน 

 
หมายเหตุ      ช่อง 3  หมายถึง มี                              หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์                 × หมายถึง ไม่มี 
       ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย        หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์        × ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย    
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แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ (2) ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรม          
การควบคุม 

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)  

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน 

จ านวนนักศึกษาไม่เป็นตาม
เป้าหมาย 

1) เร่งจัดท าหลักสูตรเพ่ือให้
มีเวลาประชาสัมพันธ์ก่อน
เปิดภาคเรียน 
2) ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษาผ่าน 
Facebook และ Website 
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
และของมรภ.วไลยอลงกรณ์ 
รวมทั้ง line application 
ของคณาจารย์และผู้น า
นักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

สูง ควบคุม หลักสูตรอาจจะได้รับ
การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยช้ากว่า
ก าหนดท าให้ไม่สามารถ
ประชาสัมพันธ์ได้ก่อน 

1) ความพร้อมของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรในการ
แก้ไขเหตุการณ์
เฉพาะหน้า 
2) จัดท า
ตารางเวลาและ
ควบคุมให้เป็นไป
ตามเวลาที่ก าหนด
ไว้ 

กันยายน 
2561 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ (2) ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรม          
การควบคุม 

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)  

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน 

ความพร้อมของอาจารย์
ผู้สอนด้านประสบการณ์การ
จัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่เพียงพอ 

1) สนับสนุนให้อาจารย์ใน
สาขาวิชาที่ยังไม่จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
เอกสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2) สนับสนุนให้อาจารย์ใน 
สาขาวิชาเข้ารับการอบรม
ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
3)  สนับสนุนให้อาจารย์ใน
สาขาวิชาเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวข้อง
กับศาสตร์ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

สูง ถ่ายโอน 1) การขอลาศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกของ
อาจารย์สาขาวิชา 
2) การลาออกจาก
ราชการของอาจารย์ใน
สาขาวิชา 
3) การลาป่วยหรือลา
คลอดระยะยาวของ
อาจารย์ในสาขา 

1) พัฒนาอาจารย์
ใหม่มาทดแทน
อาจารย์ที่ลาศึกษา
ต่อระดับปริญญา
เอก 
2) ประสานความ
ร่วมมือจาก
คณาจารย์ในสาขา
อ่ืนๆ ทั้งระดับ
ปริญญาตรีและ
ปริญญาโทของ
คณะสาธารณสุข
ศาสตร์      มรภ.ว
ไลยอลงกรณ์มา
ช่วยสนับสนุนการ

กันยายน 
2561 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ (2) ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรม          
การควบคุม 

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)  

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน 

4)  การท าข้อตกลงร่วมกัน 
(MOU) ระหว่างคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มรภ.ว
ไลย-อลงกรณ์กับคณะ
สาธารณสุข-ศาสตร์
มหาวิทยาลัยอื่น รวมทั้ง
หน่วยงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมร่วมกันผลิต
บัณฑิต 
5)  เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
หรือองค์กรภายนอกด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ืออาจารย์
พิเศษ 

จัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชา 
3) ขอความ
อนุเคราะห์จาก
อาจารย์ใน
สาขาวิชาที่ลา
ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกให้
กลับมาช่วยจัดการ
เรียนการสอนใน
บางวิชาหรือบาง
หัวข้อที่อาจารย์ผู้
นั้นเชี่ยวชาญ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ (2) ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรม          
การควบคุม 

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)  

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน 

 กระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/

กิจกรรม/ด้านของเรื่องท่ี
ประเมินและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 
(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ (2) ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรม          
การควบคุม 

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)  

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน 

นักศึกษาลาออกกลางคัน
ระหว่างศึกษา 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าเพ่ือให้นักศึกษา
เข้าใจความประสงค์ของ
ตนเองในการประกอบ
วิชาชีพสาธารณสุขใน
อนาคตรวมทั้งการชี้แจงให้
เห็นข้อดีและข้อเสียของการ
เลิกเรียนกลางคัน 

ยอมรับได้ ควบคุมได้ 1) การมีนักศึกษาส่วน
น้อยประมาณร้อยละ 
0.1 ยังไม่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับระบบการ
เรียนในหลักสูตรอนามัย
สิ่งแวดล้อมและมีความ
ต้องการลาออกกลางคัน 

1) รวบรวมข้อมูล
ด้านอัตราการ
ลาออกกลางคัน
ของนักศึกษา 
รวมทัง้ปัญหาที่
ส่งผลให้นักศึกษา
ลาออกกลางคัน 
เพ่ืออาจารย์ประจ า

กันยายน 
2561 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 
 

153 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ (2) ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรม          
การควบคุม 

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)  

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน 

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ให้ความสนใจ ดูแล และให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มี
สัญญาณเตือนเกี่ยวกับ
ปัญหาด้านการเรียนและการ
ปรับตัว เช่น สอบได้คะแนน
ต่ ากว่าเกณฑ์ การมีปัญหา
กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
3) การหารือร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ที่ปรึกษาในการ
ด าเนินการแก้ปัญหาต่างๆ ของ
นักศึกษาที่จะน าไปสู่การลาออก
กลางคัน 

หลักสูตรเข้าไป
ด าเนินการ
แก้ปัญหาให้ถูกจุด 
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            ผู้รายงาน  
            ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

     วันที่................เดือน...........................พ.ศ. .........
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