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 สารบัญ  
   
  หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 
 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 
3 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

4 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 5 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 

 1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 
 2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 7 
 3.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 8 
 4.  สมรรถนะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร 9 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 11 
 1.  ระบบการจัดการศึกษา 11 
 2.  การด าเนินการหลักสูตร 11 
 3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 14 
 4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน) 49 
 5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 49 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 50 
 1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 50 
 2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 51 
 3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา  
55 
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 สารบัญ (ต่อ)  

   
  หน้า 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 62 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 62 
 2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 62 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 65 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 65 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 65 
 2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 66 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 67 
 1. การก ากับมาตรฐาน 67 
 2. บัณฑิต 67 
 3. นักศึกษา 68 
 4.  อาจารย์ 69 
 5. หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผลผู้เรียน 71 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 73 
 7.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 75 
 8.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 
76 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 78 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 78 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 78 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 79 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 79 

ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
81 
 

 ภาคผนวก ข  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 109 
 ภาคผนวก ค  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ที่ 2565/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

121 
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 สารบัญ (ต่อ)  
 

  หน้า 

 ภาคผนวก ง รายงานการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ภาคผนวก จ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

123 
127 

 ภาคผนวก ฉ รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
ศึกษาต่อในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

135 

 ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 140 
 ภาคผนวก ซ แผนบริหารความเสี่ยงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
180 

 
 ภาคผนวก ฌ หนังสือรับทราบหลักสูตรจากสภาการสาธารณสุขชุมชน 191 



   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ/วิทยาลัย : คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร        :  25551531101102745  
ภาษาไทย :  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health Program in Public Health 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
 ชื่อย่อ : ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  : Bachelor of Public Health (Public Health) 
 ชื่อย่อ  : B.P.H. (Public Health) 

3. วิชาเอก   
3.1 วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 
3.2 วิชาเอกสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

    5.2 ประเภทหลักสูตร 
          เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทีส่ามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาที ่2563 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 20   
เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งที่  3/2563   เมื่อวันที่  5  เดือนมีนาคม   พ.ศ. 2563 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 นักวิชาการสาธารณสุข หรือนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
8.2 นักวิชาการสาธารณสุข หรือนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานต่างๆ  ของกระทรวง
สาธารณสุข หรือกระทรวงอ่ืนๆ  
8.3 ครู อาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือด้านสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
8.4 นักวิชาการด้านสุขภาพในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ เทศบาล  
8.5 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน องค์กรเอกชน 
8.6 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุโดยตรง 
8.7 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจด้านสุขภาพ 
8.8 ประกอบอาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
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9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒขิองอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9.1 วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 

 ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ี
จบ 

1 นายปัณณทัต ตันธนปัญญากร อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการระบาด) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2558 
2555 

2 นางสาวฉัตรประภา ศิริรัตน์ อาจารย์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

2558 
2557 
 

3 นางสาวสุทธิดา แก้วมุงคุณ อาจารย์ วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ
ราช 

2560 
2555 

 

9.2 วิชาเอกสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ี

จบ 
1 นางอารีย์  สงวนชื่อ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)  
สาขาวิชาสุขศึกษา 
ค.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
วิทยาลัยครูนครปฐม 

2531 
 

2527 
2 นายรัฐพล ศิลปรัศมี อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2558 
2551 
2545 

3 นายสุกฤษฏิ์ ใจจ านงค์ อาจารย์ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ)  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ 

2561 
2557 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 (พ .ศ. 2560-2564) โดย
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดท าแผนหลักของการพัฒนาประเทศ
เป็นกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ก าหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การพัฒนาประเทศให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่องค์กรสหประชาชาติก าหนดขึ้นเป็น
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งหมด 17 ข้อ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินการด้านการพัฒนาสุขภาพของประชากร เพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชนไทยมีสุขภาวะที่ดี และยกระดับสถานะคุณภาพชีวิตของประชากรไทยให้ทัดเทียมนานา
ประเทศ นอกจากนี้จากการปรับโครงสร้างของประเทศเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ท าให้ต้องมีการปรับตัว
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ด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพของประชากร เพ่ือยกระดับสถานะทางสุขภาพของ
ประชากรไทย และนอกจากนี้จากยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
ราโชบาย 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่เน้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นศูนย์การการพัฒนาความเป็นอยู่
ของประชากรในทุกมิติ และมิติด้านสุขภาพเป็นมิติหนึ่งที่มีความส าคัญ การสร้างเสริม การส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถดูแลจัดการสุขภาวะของตนเองได้ หรือน าการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามามีส่วนใน
การดูแลสุขภาพของประชาชน โดยประชาชนเอง จะเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาสุขภาวะที่
ยั่งยืนของประชากรได้ ดังนั้น ผลของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบกับการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคโลกาภิวัฒน์ที่สังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น
ในยุคปัจจุบัน ท าให้วิถีชีวิตของประชาชนถูกผลักดันให้มีการแข่งขันสูง ลักษณะการท างานต้องเร่งรีบ 
เพ่ือให้รองรับกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น คนในวัยแรงงานต้องท างานหนักมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหา
สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตโดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด 
อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเครียด และโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
โรคที่เกิดจาการท างานในลักษณะที่ไม่เหมาะสม (การยศาสตร์) นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างครอบครัว จากการที่พ่อแม่ต้องท ามาหาเลี้ยงชีพ ใช้เวลากับการท างานนอกบ้าน หรือ
จังหวัดห่างไกล ท าให้ครอบครัวมีขนาดเล็กลงและขาดความแข็งแกร่ง เด็กวัยรุ่นได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่จากพ่อแม่น้อยลง จึงมีปัญหามากขึ้น ได้แก่ การใช้ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ตลอดจนปัญหาสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพในที่สุด ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต้องน า
ปัญหาสุขภาพของประชาชนมาพิจารณาอย่างรอบด้าน และให้ความส าคัญที่สุขภาวะของประชาชน
และท าให้เกิดสังคมสุขภาวะที่เกิดจากการจัดการสุขภาพของชุมชนโดยกระบวนการการมีส่วนร่วม 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การวางแผนหลักสูตรจะค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ความสนใจในการศึกษา
ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดความต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ และสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ที่จ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ท าให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ คือ 
มีสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 10.0 นอกจากนี้ในปัจจุบันการเผยแพร่
และการยอมรับวัฒนธรรมต่างๆ ในโลก เช่น วัฒนธรรมตะวันตก และสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามี
บทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตของประชากรมากยิ่งขึ้น ท าให้ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสาร
รวดเร็ว สะดวกและมีความหลากหลาย ท าให้มีผลต่อปัญหาสุขภาพได้ดังนั้นการจัดการรายวิชาต่างๆ 
ในหลักสูตรจึงต้องมีการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพและตลาดแรงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

และวิถีชีวิตของประชากร การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
จะเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งเป็นการ
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ดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมและนักศึกษาหลักสูตรสามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหา
สุขภาพของชุมชน เป็นไปตามความต้องการของชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการ
สุขภาพของตนเอง ประชาชนสามารถจัดการสุขภาพของตนเองและสามารถดูแลตนเองได้ในทุกมิติ
ของสุขภาพ ดังนั้นการเพ่ิมบทบาทของผู้ส าเร็จการศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและ
พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่บุคคลในทุกช่วงวัย 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง         

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ มุ่งเน้นให้ความส าคัญในการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ยกระดับการผลิตครูและ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน และเป็น
ต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

สถาบันต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ อัตลักษณ์ และมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคม
ในประเทศและความต้องการระดับนานาชาติ สถาบันและองค์กรเครือข่ายรับผิดชอบในการระดม
สรรพก าลังเชิงวิชาการเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนทุกด้าน สถาบันและองค์กร
เครือข่ายต้องเป็นหน่วยงานหลักท่ีเป็นผู้น าเชิงวิชาการ และการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน สถาบันและองค์กรเครือข่ายต้องพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยน
เชิงวิชาการในระหว่างคณาจารย์และผู้เรียน ทั้งภายในสถาบัน และสถาบันภายนอกทั้งในประเทศ
ต่างประเทศและนานาชาติเพ่ือปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นสากลและแลกเปลี่ยนแรงงานกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มี   
ตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ท าให
หลักสูตรตองมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานที่มุ่งเน้น
บัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลกัสูตรอื่น 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ  
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน 
              รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกหรือวิชาเลือก
เสรีได้ 
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  13.3 การบริหารจัดการ 
    13.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  

13.3.2 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสานงานรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ในการประสานงาน
กับคณะ สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาในการพิจารณารายละเอียดรายวิชา เนื้อหาสาระ  
การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน 
  13.3.3 มอบหมายให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ควบคุมและก ากับตลอดจนวางแผนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญา 
 เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้สามารถส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของตนเอง ชุมชน และสังคมได้ 
ตลอดจนสามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนที่จะน าไปสู่การยกระดับ
สถานะสุขภาพของประชาชนต่อไป 
    1.2  ความส าคัญ 
          ด้วยในปัจจุบันการกระจายอ านาจการบริหารจากศูนย์กลางเข้าไปสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับสถานีอนามัยขึ้นเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการกับตลาดแรงงานและสังคม
ของท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานสาธารณสุขภาคเอกชน จึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษา
ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน    

1.3 วัตถุประสงค์ 
         หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งหวังให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะดังนี้ 
 1.3.1 มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานด้าน               
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การฟ้ืนฟูสุขภาพและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพได้ ตลอดจนการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบเป็นองค์รวมเพ่ือการเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ที่ดี สามารถวางแผน ประสานงาน สื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และ
ท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในฐานะผู้น าและผู้ตามได้เป็นอย่างดี 
 1.3.2 มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้า วิจัย ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน 

    1.3.3 มีการประยุกต์ความรู้ ทฤษฎี กรอบแนวคิดทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ท้องถิ่น และสังคมได้          

 1.3.4 มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม 
 1.3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสาธารณสุข 
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2. แผนปรับปรุง 
 

แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุข 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ให้มี 
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์และสาขาที่เก่ียวข้อง 

1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยอิง
มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 
1.2 ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

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

2. พัฒนาหลักสตูรใหส้อดคล้องกับ
งานดา้นสาธารณสุขในปจัจุบัน 
และ พรบ.วชิาชีพสาธารณสุข 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของงานด้านสาธารณสุข 
2. ติดตามปัญหาทางด้านสาธารณสขุ 

2.1 รายงานผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ใช้  
บัณฑิต 
2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 บัณฑิตโดยเฉลี่ยในระดับดี 
2.3 การเห็นชอบของสภา
วิชาชีพ 

3. พัฒนาบัณฑิตด้านการเรยีน
การสอน 

3.1 สนับสนุนให้มีการเรียนการ
สอนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) 
3.2 มีการจัดการเรียนการสอน
แบบ Project-based learning 
รวมทั้งรูปแบบการสัมมนา 

3.1 จ านวนรายวิชาใน
หลักสูตรที่มีการเรียนการ
สอนแบบเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
และแบบ Project-based 
learning 
3.2 ความสามารถและ
ทักษะในการเสนอผลงาน 

4. พัฒนาบุคลากรดา้นการเรียน
การสอนและบริการวชิาการ 

4.1 สนับสนุนการศึกษาต่อของ
คณาจารย์ 
4.2 สนับสนุนการอบรม สัมมนา 
และการฝึกอบรมของคณาจารย์ 
4.3 สนับสนุนให้คณาจารย์ออก
บริการวิชาการแก่ชุมชน 
4.4  สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ท างานบริการ
วิช าการ   แก่ องค์ กรภายนอก 
สังคม/ชุมชน 
4.5 สนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัย 
เข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุม
ทางวิชาการทั้งในระดับชาติและ

4.1 จ านวนคณาจารย์ที่มีวุฒิ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
4.2 จ านวนการเข้าอบรม 
สัมมนา และการฝึกอบรม
ของคณาจารย์ 
4.3 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
4.4 ร้อยละของงานบริการ
วิชาการต่ออาจารย์ประจ า 
หลักสูตรอ่ืน  
4.5 ร้อยละของการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาและการ
น าเสนอผลงานของอาจารย์



9 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

9 

แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
นานาชาติ ประจ าหลักสูตร 

5. พัฒนาด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

 

5.1 สนับสนุนให้มีการค้นคว้า
งานวิจัยจากฐานข้อมูลต่างๆ ใน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
และองค์กรท่ีให้บริการต่างๆ  
5.2 สนับสนุนการเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม
ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
5.3 สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์
งานวิจัยลงในวารสารฐานข้อมูล 
TCI หรือวารสารระดับนานาชาติ 

5.1 จ านวนฐานข้อมูลที่ใช้ใน
การอ้างอิงในการท าวิจัย
หรือการสัมมนา 
5.2 จ านวนการเข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิชาการท้ัง
ในระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ 
5.3 จ านวนวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ลงวารสารฐานข้อมูล 
TCI หรือวารสารระดับ
นานาชาติ 

 
3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) 

3.1 ให้บริการความรู้ทางวิชาการ ค าแนะน า ให้สุขศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชนได้ท้ังในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

3.2 ตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคเบื้องต้นได้ ภายใต้ขอบเขตพระราชบัญญัติวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชน พร้อมทั้งสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างรวมเร็ว ถูกต้อง และมีความเป็นระบบ 

3.3 วางแผนประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนทีมสหสาขาวิชาชีพ เน้นการท างานเป็นทีม โดยอาศัยการท างานเชิงรุ ก ในการป้องกัน 
ควบคุมโรคและฟ้ืนฟูสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนโดยการพัฒนานวัตกรรม/โปรแกรม/
รูปแบบ โดยพิจารณาตามปัจจัยก าหนดสุขภาพของบริบทชุมชนนั้นได้  

3.4 ผลิตผลงานวิจัยทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานตามระเบียบวิธีการวิจัยและจริยธรรมวิจัยเพ่ือ
เป็นการค้นหาปัญหาสุขภาพ สาเหตุของการเกิดปัญญาสุขภาพ ตลอดจนวิจัยเพ่ือการพัฒนา
นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 

3.5 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลทางด้านสาธารณสุข เพ่ือประกอบการเรียนรู้ ระบุ
ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา วางแผนและประเมินการด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ 

3.6 สื่อสาร พูด และถ่ายทอดข้อมูลทางด้านสาธารณสุขเพ่ือการพูดโน้มน้าว จูงใจ ให้ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภาษาท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ภาษาท้องถิ่น ตามสภาพการณ์ได้ 

3.7 ประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองโดยอาศัยค าแนะน า การสะท้อนความคิดจากผู้มี
ประสบการณ์หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจได้ 

3.8 มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพในกฎระเบียบของสังคม ภายใต้
กรอบพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
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4. สมรรถนะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร 
ชั้นปีที่ 1 
สมรรถนะทั่วไป 
(Generic 
Competences) 

ปฎิบัติตนให้มีจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม เคารพในกฎระเบียบของ
สังคม สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคล สังคม หรือระบบที่เปลี่ยนแปลงไปได้  

สมรรถนะเฉพาะศาสตร์ 
(Subject-specific 
Competences) 

อธิบายความหมายของสุขภาพ ระบบสุขภาพ องค์ประกอบของการเกิดโรคได ้
วิเคราะห์สถานการณ์ทางสุขภาพ สถานการณ์ทางระบาดได้ 
อธิบาย หรือเข้าใจวิวัฒนาการของการแพทย์และสาธารณสุขได้ 
ทราบถึงพระราชบัญญัติ ระเบียบ นโยบายทางด้านสุขภาพ 

ชั้นปีที่ 2 
สมรรถนะทั่วไป 
(Generic 
Competences) 

 สร้างมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถท างานเป็นทีม
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

สมรรถนะเฉพาะศาสตร์ 
(Subject-specific 
Competences) 

 อธิบายลักษณะของความต่างของระบบกลไกการท างานของร่างกาย
ตามหลักของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาได้ 
 วิเคราะห์ความแตกต่างของโรคและปัญหาสุขภาพตามธรรมชาติของ
การเกิดโรค ทั้งโรคติดเชื้อ และโรคไร้เชื้อ ได้  
 คิดอย่างเป็ นระบบ มี เหตุผลสามารถวิ เคราะห์ และสั งเคราะห์
สถานการณ์ทางด้านสุขภาพของชุมชนชนบท ประเมินสถานการณ์สุขภาพ
ชุมชน สร้างตัวชี้วัดทางสุขภาพของชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท และวิเคราะห์
สาเหตุของการเกิดโรคได้ 

ชั้นปีที่ 3 
สมรรถนะทั่วไป 
 
(Generic 
Competences) 

 ท างานเป็นทีม ร่วมกันคิดแก้ปัญหา แบ่งความรับผิดชอบในทีมร่วมกัน 
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
 วางแผนแก้ไขปัญหาทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขร่วมกับเพ่ือน ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได ้

สมรรถนะเฉพาะศาสตร์
(Subject-specific 
Competences) 

 อธิบาย วิเคราะห์ และสรุปหลักวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 
และเข้าใจแนวคิดของการศึกษาทางระบาดวิทยาได้ 
 เลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสมกับประเภทของข้อมูล และรูปแบบการศึกษาได้  
 ประเมินความแตกต่างของรูปแบบการวิจัยตามหลักของระเบียบวิธีวิจัย
และสามารถก าหนดทิศทาง กรอบและรูปแบบการวิจัยของตนเองได้ 
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  อธิบายและวิเคราะห์ระบบการบริหารงานสาธารณสุข ระบบองค์กร 
และหลักประกันสุขภาพได้ 
 สร้างเครื่องมือศึกษาชุมชน โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง เพ่ือน าไปใช้ในการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  
การวางแผนแก้ไขปัญหา ตลอดจนการวางแผนประเมินผล 
 อธิบาย แนวคิด วิธีการของการให้การตรวจประเมินและบ าบัดโรค
เบื้องต้นได้ 

ชั้นปีที่ 4 
สมรรถนะทั่วไป  
(Generic 
Competences) 

 ประเมิน พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนตนเอง โดยอาศัยข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ตลอดจนค าแนะน าจากผู้มีประสบการณ์ 
 แสดงพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข และปรับวิถี
ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมได้  
 สร้างคุณค่าภายในตนเองตามค่านิ ยมของหลักสูตร คณะและ
มหาวิทยาลัย รวมถึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ.2556 
  แสดงออกถึงการเป็นผู้น าตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้ 

สมรรถนะเฉพาะศาสตร์ 
(Subject-specific 
Competences) 

 วางแผน/พัฒนาระบบบริการทางสาธารณสุขในชุมชน ควบคุมก ากับ
งานและการประเมินผลโครงการ/นวัตกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ได้  
 บูรณาการศาสตร์ทางสาธารณสุขและศาสตร์การวิจัยเพ่ือจัดท าวิจัยทาง
สาธารณสุขและการให้บริการวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์  และไม่ขัดกับ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน การน าเสนองานที่
เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพและกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันได้ 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้นและทาง
สาธารณสุขได้ถูกต้องตามหลัก และเข้าใจขอบเขตของการให้บริการ 
 ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายทางสุขภาพ เพื่อการก าหนดกรอบ
แนวคิดในการศึกษาชุมชนได้ 
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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 
มี โดยระยะเวลา 8  สัปดาห์  เดื อน เมษายน -พฤษภาคม ซึ่ งจัดการเรียนการสอน 

แบบ Block Course 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการเริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2563 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน-กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน เดือน เมษายน-พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย 

ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรืออยู่ในดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.2.2 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรมีปัญหาความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์            

และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในการศึกษา เพราะเอกสาร ต ารา และสื่อ              
การเรียนการสอนบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
คัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  และจัด

ให้มีการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2 - 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 
ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 80 80 
 
2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 
รายละเอียดรายรับ 

 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. ค่าลงทะเบียน 1,650,000 3,300,000 4,950,000 6,600,000 8,250,000 
2. เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 

60,000 120,000 180,000 240,000 240,000 

   2.1 งบบุคลากร 2,760,000 2,898,000 3,042,900 3,195,000 3,354,729 
   2.2 งบด าเนินการ 110,000 220,000 330,000 440,000 440,000 
   2.3 งบลงทุน           
        2.3.1 ค่าที่ดิน
และ สิ่งก่อสร้าง 

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

        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 250,000 350,000 450,000 550,000 550,000 
รวมรายรับ 5,290,000 7,348,000 9,412,900 11,485,000 13,294,729 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)  

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

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

2. งบด าเนินการ           

    2.1 ค่าตอบแทน 25,600 36,000 69,600 81,600 81,600 

    2.2 ค่าใช้สอย 55,000 110,000 165,000 220,000 220,000 

    2.3 ค่าวัสด ุ 110,000 220,000 330,000 440,000 440,000 

    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 144,000 72,000 72,000 72,000 72,000 

3. งบลงทุน           

    3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 

    3.2 ค่าครุภัณฑ์ 250,000 350,000 450,000 550,000 550,000 

4. เงินอุดหนุน           
   4.1 การท าวิจัย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

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

รวมรายจ่าย 4,054,600 4,396,000 4,839,500 5,268,600 5,428,329 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต   10,856.658 บาท/คน/ปี 
 

2.7 ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

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

2.8. การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 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        136   หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้         

รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
SBT102 ชีววิทยาทั่วไป  

General Biology  
3(3-0-6) 

SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป   
General Biology 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            
General Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

SCH222 เคมีอินทรีย์ 
Organic Chemistry 

3(2-2-5) 

SCH252 ชีวเคมี 
Biochemistry 

2(2-0-4) 

SMS103 หลักสถิติ 
Principles of Statistics 

3(3-0-6) 

SPY108 
 

ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 
  Physics for Everyday Life 
 

2(1-2-3) 

 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2)  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 

                2.1)  กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ   
 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก     

54 
36 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

                2.2)  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวนไม่น้อยกว่า 

10 
6 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ   
 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

   ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)  
 2)  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 

2.1)  กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 

90 
54 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
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รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
PPH101 หลักสาธารณสุข 

Principles of Public Health 
3(2-2-5) 

PPH102 พ้ืนฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Basic of Environmental Health 

3(2-2-5) 

PPH103 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Basic of Occupational Health and Safety 

3(2-2-5) 

PPH201 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
Health Education and Behavioral Science  

3(2-2-5) 

PPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
Anatomy and Physiology 

3(2-2-5) 

PPH301 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข  
Laws and Public Health Professional Ethics 

3(3-0-6) 

PPH314 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 
Research Methodology in Public Health  

3(2-2-5) 

PPH321 ชีวสถิติทางสาธารณสุข 
Biostatistics in Public Health 

3(2-2-5) 

PPH322 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย   
Principle of First Aid and Public Hazard Relief 

3(2-2-5) 

PPH323 วิทยาการระบาด 
Epidemiology 

3(2-2-5) 

PPH324 การตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคเบื้องต้น  
Basic of Diseases Examination Assessment and 
Therapy  

3(2-2-5) 

   
 

2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาในแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่งเพียง
แขนงวิชาเดียว จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต จากแขนงวิชาต่อไปนี้  

ก. แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ข. แขนงวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ก. แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 เลือกเรียน วิชาต่อไปนี้จ านวนไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH302 หลักการควบคุมโรค 

Principle of Disease Control 
3(2-2-5) 

PPH303 การบริหารงานสาธารณสุข 
Public Health Administration 

3(3-0-6) 

PPH304 ประชากรศาสตร์ 
Demography 

3(3-0-6) 

PPH306 อนามัยชุมชน 
Community Health 

3(2-2-5) 

PPH307 การวางแผนและประเมินโครงการสุขภาพในชุมชน 
Planning and Evaluation of Health Project  

3(2-2-5) 

PPH308 อนามัยครอบครัว  
Family Health 

3(3-0-6) 

PPH309 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
Communicable and Non-communicable Diseases 

3(2-2-5) 

PPH310 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางสาธารณสุข 
Information System and Technology in Public Health 

2(1-2-3) 

PPH311 จิตวิทยาทางสาธารณสุข 
Psychology in Public Health  

2(2-0-4) 

PPH313 สังคมศาสตร์ทางสาธารณสุข 
Social Sciences in Public Health 

2(2-0-4) 

PPH315 นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 
Innovation for Improving Health 

3(2-2-5) 

PPH325 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางสาธารณสุข 
English for Health Personnel  

3(2-2-5) 

PPH326 การดูแลสุขภาพที่บ้าน 
Home Health Care 

2(1-2-3) 

PPH331 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข 
Communication and Public Relations in Public Health   

3(2-2-5) 

PPH332 สุขาภิบาลอาหารในงานสาธารณสุข 
Food Sanitation in Public Health 

        3(3-0-6) 

PPH401 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
Health Literacy  

3(1-3-5) 

PPH402 โภชนศาสตร์ทางสาธารณสุข 
Public Health Nutrition 

3(2-2-5) 

PPH403 หลักประกันสุขภาพ 
Health Insurances Systems 

3(3-0-6) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH404 การตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคทางสาธารณสุข 

Diseases Examination Assessment and Therapy in Public 
Health   

3(2-2-5) 

PPH405 ปฎิบัติการ การตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคทางสาธารณสุข 
Operative of Diseases Examination Assessment and 
Therapy in Public Health   

2(0-4-6) 

PPH406 การดูแลสุขภาพจิตชุมชน 
Mental Health Community Care 

2(1-2-3) 

PPH407 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข 
Pharmacology in Public Health 

  3(2-2-5) 

PPH408 การพัฒนาอนามัยชุมชน  
Community Health Development 

2(1-2-3) 

PPH409 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 
Health Counseling 

 2(1-2-3) 

PPH410 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน 
Research in Community Health 

3(0-4-6) 

PPH411 เทคนิคการมีส่วนร่วมและการท างานในชุมชน 
Technical of Community Participation 

3(2-2-5) 

PPH412 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
Health and Environmental Impact Assessment 

3(2-2-5) 

PPH413 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
Health Economics  

3(3-0-6) 

PPH423 การสัมมนาทางสาธารณสุข 
Seminar in Public Health 

1(0-4-6) 

ข. แขนงวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
     เลือกเรียน วิชาต่อไปนี้จ านวนไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH203 การส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ  

Elderly Health Promotion 
3(2-2-5) 

PPH306 อนามัยชุมชน 
Community Health 

3(2-2-5) 

PPH316 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา  
Principles  and  Methods  of  Health  Education 

2(1-2-3) 

PPH317 พฤติกรรมศาสตร์ทางสาธารณสุข  
Behavioral Science in Public Health 

3(1-2-3) 

PPH318 การใช้สมุนไพรเพื่อการชะลอวัยในผู้สูงอายุ 
Herbal Product for Anti-aging in the Elderly  

3(2-2-5) 



19 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

19 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH319 การวางแผนและประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริม

สุขภาพ 
Program Planning and Evaluation in Health Education and 
Health Promotion 

2(1-3-5) 

PPH320 การวิจัยทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
Elderly Health Education and Health Promotion Research 

3(0-4-6) 

PPH327 การช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้น 
First Aid and Elderly Care 

3(2-2-5) 

PPH328 จิตวิทยาและการสื่อสารทางบวกกับผู้สูงอายุ  
Psychology and Positive Communication with Elderly 

3(2-2-5) 

PPH329 การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม 
Holistic Elderly Care 

3(2-2-5) 

PPH330 การก าหนดอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ  
Food and Nutrition for the Elderly 

3(2-2-5) 

PPH401 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3(1-3-5) 
 Health Literacy  
PPH414 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ  

Innovation and Technology for Elderly Health 
Development 

3(2-2-5) 
 

PPH415 หลักการใช้ยาในผู้สูงอายุ 
Drugs for the Elderly 

3(1-2-3) 

PPH416 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลและชุมชน 
Elderly Health Education and Health Promotion in 
Hospital and Community 

3(2-2-5) 

PPH423 การสัมมนาทางสาธารณสุข 
Seminar in Public Health 

1(0-4-6) 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      10 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งจ านวนไม่น้อยกว่า       10  หน่วยกิต 
2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH417 การพัฒนาทักษะทางสหกิจศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 

The Developing Skill for Cooperative Education in Public  
Health 

1(45) 
 

PPH418 สหกิจศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 1 
Cooperative Education in Public Health 1 

3(270) 
 

PPH419 สหกิจศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 2 
Cooperative Education in Public Health 2 

6(640) 
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2.2.2)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัส   ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH420 การเตรียมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์  

Preparation for Professional Skill in Public Health 
1(90) 

PPH421 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 1 
Field  Experience in Public Health 1 

4(360) 

PPH422 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 2 
Field  Experience in Public Health 2 

5(540) 

 
2.2.3)  กลุ่มวิชาสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 

รหัส   ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH424 การเตรียมการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่  

Preparation for Building and Expanding Start-Ups’   
Performance 

3(90) 

UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 
Building and Expanding Start-Ups’ Performance 

7(640) 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต 

ให้ เลือกเรียนรายวิชาใด 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 

PPH หมู่วิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
SBT หมู่วิชาชีววิทยา 
SCH หมู่วิชาเคมี 
SMS หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
SPY หมู่วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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3.4.1  การจัดแผนการศึกษา 
   ก. แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน 

   ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 5 
เฉพาะ SCH102 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
(กลุ่มวิชาบังคับ) SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
 SBT102 ชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
 SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป   1(0-3-2) 
 SMS103 หลักสถิติ 3(3-0-6) 
 PPH101 หลักสาธารณสุข 3(2-2-5) 
 PPH103 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 22 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 8 
เฉพาะ SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
(กลุ่มวิชาบังคับ) SCH222 เคมีอินทรีย์ 3(2-2-5) 

SCH252 ชีวเคมี 2(2-0-4) 
PPH102 พ้ืนฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

เฉพาะ PPH326 การดูแลสุขภาพที่บ้าน 2(1-2-3) 
(กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
แขนงวิชาสาธารณสุข
ชุมชน) 

PPH311 จิตวิทยาทางสาธารณสุข 2(2-0-4) 

  รวมหน่วยกิต 22 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 6 
เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาบังคับ) 

SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 3(2-2-5) 
PPH201 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
PPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5) 
PPH301 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

สาธารณสุข 
3(3-0-6) 

 
เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
แขนงวิชาสาธารณสุข
ชุมชน) 

PPH401 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3(1-3-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 7 
เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาบังคับ) 

PPH322 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทา
สาธารณภัย 

3(2-2-5) 

เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
แขนงวิชาสาธารณสุข
ชุมชน) 

PPH302 
PPH306 
PPH309 
PPH310 

หลักการควบคุมโรค 
อนามัยชุมชน 
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
ระบบสารสนเทศและการจัดการทาง
สาธารณสุข 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 

 
รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 4 
เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาบังคับ) 

PPH321 ชีวสถิติทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 
PPH323 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 
PPH324 การตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคเบื้องต้น  3(2-2-5) 

เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
แขนงวิชาสาธารณสุข
ชุมชน) 

PPH307 
 

PPH308 
PPH331 

 

การวางแผนและประเมินโครงการ
สุขภาพในชุมชน 
อนามัยครอบครัว                                        
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
ทางสาธารณสุข     

3(2-2-5) 
 

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

 
รวมหน่วยกิต 22 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ (กลุ่มวิชาบังคับ) PPH314 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 
เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
แขนงวิชาสาธารณสุข
ชุมชน) 

PPH304 
 

ประชากรศาสตร์ 3(3-0-6) 

PPH404 การตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรค
ทางสาธารณสุข 

3(2-2-5) 

PPH405 การปฎิบัติการ การตรวจ ประเมิน 
และบ าบัดโรคทางสาธารณสุข 

2(0-4-6) 

PPH407 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 
PPH411 เทคนิคการมีส่วนร่วมและการ

ท างานในชุมชน 
3(2-2-5) 

เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาปฏิบัติการฯ) 

PPH417 
หรือ 

 การพัฒนาทักษะทางสหกิจศึกษา    
 สาธารณสุขศาสตร์ 

1(45) 
 

 PPH420 
หรือ 

การเตรียมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
สาธารณสุขศาสตร์ 

1(90) 

 PPH424 การเตรียมการสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการใหม ่

3(90) 

เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 1 3 
รวมหน่วยกิต 21 หรือ 23 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาปฏิบัติการ) 

PPH418 สหกิจศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 1 3(270) 
หรือ   

PPH421 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุขศาสตร์ 1 

4(360) 

รวมหน่วยกิต 3 หรือ 4 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาปฏิบัติการ) 

PPH419   สหกิจศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 2 6(640) 
หรือ   

PPH422 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุขศาสตร์ 2 

5(540) 

หรือ   
UBI101  การสร้างและพัฒนาศักยภาพ 

 ผู้ประกอบการใหม ่
7(640) 

รวมหน่วยกิต 5 หรือ 6 
 หรือ 7 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
แขนงวิชาสาธารณสุข
ชุมชน) 

PPH303 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 
PPH403 หลักประกันสุขภาพ 3(3-0-6) 
PPH408 การพัฒนาอนามัยชุมชน 2(1-2-3) 
PPH410 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน 3(0-4-6) 
PPH423 การสัมมนาทางสาธารณสุข 1(0-4-6) 

เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 2 3 
รวมหน่วยกิต 15 
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ข. แขนงวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ
   ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 5 
เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาบังคับ) 

SBT102 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป   1(0-3-2) 
SCH102 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
SCH252 ชีวเคมี 2(2-0-4) 
SMS103 หลักสถิติ 3(3-0-6) 
PPH101 หลักสาธารณสุข 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 8 
เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาบังคับ) 

SCH222 เคมีอินทรีย์ 3(2-2-5) 
SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
PPH102 พ้ืนฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
PPH103 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5) 

เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
แขนงวิชาสุขศึกษา
และการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ) 

PPH328 จิตวิทยาและการสื่อสารทางบวกกับ
ผู้สูงอายุ 

3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิต 22 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 6 
เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาบังคับ) 

SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 3(2-2-5) 
PPH201 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
PPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5) 

เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
แขนงวิชาสุขศึกษา
และการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ) 

PPH316 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา  2(1-2-3) 
PPH401 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3(1-3-5) 

รวมหน่วยกิต 20  
 

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 7 
เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาบังคับ) 

PPH322 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทา
สาธารณภัย 

3(2-2-5) 

เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
แขนงวิชาสุขศึกษา
และการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ) 

PPH203 
PPH306 

การส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ  
อนามัยชุมชน 

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

PPH329 การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 19 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 4 
เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาบังคับ) 

PPH321 ชีวสถิติทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 
PPH323 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 
PPH324 การตรวจ ประเมิ น และบ าบั ดโรค

เบื้องต้น  
3(2-2-5) 

เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
แขนงวิชาสุขศึกษา
และการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ) 

PPH317 พฤติกรรมศาสตร์ทางสาธารณสุข 3(1-2-3) 
PPH318 การใช้สมุนไพรเพื่อชะลอวัยใน

ผู้สูงอายุ 
3(2-2-5) 

PPH415 หลักการใช้ยาในผู้สูงอายุ 3(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 22 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ (กลุ่มวิชาบังคับ) PPH314 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 
เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
แขนงวิชาสุขศึกษาและ
การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ) 

PPH319 
 

การวางแผนและประเมินผลโครงการ
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 

2(1-3-5) 
 

PPH327 การช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้น 3(2-2-5)  
PPH330 การก าหนดอาหารและโภชนาการในผู้สูงอาย ุ 3(2-2-5) 

เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาปฏิบัติการฯ) 

PPH417 
หรือ 

 การพัฒนาทักษะทางสหกิจศึกษา    
 สาธารณสุขศาสตร์ 

1(45) 
 

 PPH420 
หรือ 

การเตรียมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
สาธารณสุขศาสตร์ 

1(90) 

 PPH424 การ เตรี ยมการสร้ า งและพั ฒ น า
ศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 

3(90) 

เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 1 3 
รวมหน่วยกิต 15 หรือ 17 

 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

28 

ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 เฉพาะ  
(กลุ่มวิชาปฏิบัติการ) 

PPH417 สหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 1 

3(270) 

PPH420 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุขศาสตร์ 1 

4(360) 

รวมหน่วยกิต 3 หรอื 4 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาปฏิบัติการ) 

PPH419  สหกิจศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 2 6(640) 
หรือ   

PPH422  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
สาธารณสุขศาสตร์ 2 

5(540) 

หรือ   
UBI101  การสร้างและพัฒนาศักยภาพ 

 ผู้ประกอบการใหม ่
7(640) 

รวมหน่วยกิต 5 หรือ 6 
 หรือ 7 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาบังคับ) 

PPH301 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สาธารณสุข 

3(3-0-6) 
 

เฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
แขนงวิชาสุขศึกษา
และการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ) 

PPH320 
 

การวิจัยทางสุขศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

3(0-4-6) 
 

PPH416 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลและชุมชน 

3(2-2-5) 
 

PPH423 การสัมมนาทางสาธารณสุข 1(0-4-6) 
PPH414 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ

พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ 
3(2-2-5) 

 
เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 2 3 

รวมหน่วยกิต 16 
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3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SBT102 ชีววิทยาทั่วไป 

General Biology 
3(3-0-6) 

                  สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ องค์ประกอบ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
โพรคาริดอต และยูคาริดอต การแบ่งเซลล์ การล าเลียง การเคลื่อนที่เข้าออก เมแทบอลิซึม การ
หายใจและการสังเคราะห์แสง เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์ 
โครงสร้างของพืช โครงสร้างของสัตว์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หลักพันธุศาสตร์เบื้องต้น 
วิวัฒนาการ พฤติกรรมของสัตว์ นิเวศวิทยา การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
   
SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 

General Biology Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : SBT102 ชีววิทยาทั่วไป     

1(0-3-2) 

                  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ การ
แลกเปลี่ยนสารเช่น การแพร่ การออสโมซิส การสังเคราะห์แสง  การหายใจ การล าเลียง การคาย
น้ า การสืบพันธ์ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต การจ าแนกของสิ่งมีชีวิต การท างานของระบบต่างๆ
เช่นกล้ามเนื้อระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท พันธุศาสตร์ พฤติกรรม การปรับตัว ระบบ
นิเวศ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
   
SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 

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

                 ชนิด รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิตของจุลินทรีย์และปรสิตที่ก่อโรคและให้เกิดโรค กลไก
การตอบสนองของผู้ถูกอาศัยที่มีต่อจุลินทรีย์และปรสิต การเกิดพยาธิสภาพ กระบวนการติดต่อใน
ชุมชน การควบคุมและการป้องกันจุลินทรีย์และปรสิตที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย 
และการฝึกปฏิบัติการตรวจหาจุลินทรีย์และปรสิตที่ส าคัญในปัญหาสาธารณสุข 
   
SCH102 เคมีทั่วไป  

General Chemistry 
3(3-0-6) 

 
                  โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สมดุล
เคมี กรด เกลือ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป     

General Chemistry Laboratory 
1(0-3-2) 

                  ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคและหลักปฏิบัติทั่วไปในการใช้ห้องปฏิบัติการ การจ าแนก
ประเภทสารเคมีจากฉลากข้างขวดสาร เกรดสารเคมี จุดเดือด จุดหลอมเหลว การใช้เครื่องมือ
พ้ืนฐาน พีเอช ค่าคงที่ของการแตกตัว 
   
SCH222        
    

เคมีอินทรีย์  
Organic Chemistry 

3(2-2-5) 

โครงสร้าง และปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของสารเคมีต่างๆ เช่น อัลเคน อัลคีน  
อัลคายน์ ไดอีน เบนซีน อารีน อัลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ และฟีนอล อีเธอร์และเอพอกไซด์       
อัลดีไฮล์และคีโตน กรดอินทรีย์ รวมทั้งสารที่เป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย ์

 
SCH252 ชีวเคมี 

Biochemistry 
2(2-0-4) 

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

 
SMS103 หลักสถิติ 

Principles of Statistics 
3(3-0-6) 

       ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ขั้นตอนในการใช้สถิติเพ่ือการตัดสินใจ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง 
ความน่าจะเป็นแบบทวินาม แบบปัวซอง และแบบปกติ โมเมนต์การแจกแจงค่าท่ีได้จากตัวอย่าง 
หลักการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์ 
วิชานี้เน้นถึงตัวอย่างและแบบประยุกต์ของวิธีการให้เหมาะสมกับแต่ละวิชาเอกและการใช้
โปรแกรมทางสถิติ 
 
SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน  

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

 
                กฎเกณฑ์ ทฤษฎีในทางกลศาสตร์ เสียง แสง ความร้อน แม่เหล็กไฟฟ้า การประยุกต์
กฎเกณฑ์และทฤษฎีดังกล่าวส าหรับเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของการใช้ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
PPH101 หลักสาธารณสุข 

Principles of Public Health 
3(2-2-5) 

แนวคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุขและความส าคัญของงานสาธารณสุข ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข การสาธารณสุขในประเทศและต่างประเทศ ระบบสาธารณสุข
ในประเทศไทย การพัฒนางานสาธารณสุขในประเทศไทย บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข 
นวัตกรรมสาธารณสุข นโยบายการแก้ปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน  แผนพัฒนาสาธารณสุข
ของประเทศ แนวคิดเก่ียวกับหลักประกันสุขภาพ กองทุนสุขภาพ 
   
PPH102 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม  

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

แนวคิดเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าและการจัดหาน้ าสะอาด ภาวะ
มลพิษทางน้ าและทางอากาศ การจัดการน้ าเสีย มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และกากของเสียอันตราย 
การสุขาภิบาลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย สถาบัน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและในภาวะฉุกเฉิน การ
ควบคุมกีฏและสัตว์แทะทางด้านสาธารณสุข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
คน การป้องกันและควบคุมเสียงและรังสีอันตราย การประยุกต์แนวคิดในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม การใช้เครื่องมือในการควบคุมป้องกันและลดมลพิษ  ได้แก่ การป้องกันมลพิษ 
เทคโนโลยีสะอาด การลดมลพิษจากแหล่งก าเนิด ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   
PPH103 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย       

Basic of Occupational Health and Safety 
3(2-2-5) 

 ความหมาย ความส าคัญและขอบข่ายของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
จริยธรรม และวิชาชีพด้านความปลอดภัย ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เช่น ประเภทของอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น หลักการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน โดยเน้นการประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การจัดการด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการท างานที่มีประสิทธิภาพ  กฎหมายความปลอดภัยเบื้องต้นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย โรคจากการท างานพ้ืนฐานและความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเบื้องต้น 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
PPH201 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์    

Health Education and Behavioral Science   
3(2-2-5) 

หลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความส าคัญของงาน
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ          
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการประยุกต์
องค์ความรู้ทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ 
   
PPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  

Anatomy and Physiology 
3(2-2-5) 

บทน ากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โครงสร้างและหน้าที่การท างานของเซลล์
และเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ
ไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ
สืบพันธุ์ และความสัมพันธ์ในแต่ละระบบของร่างกาย 

 
PPH203 การส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอาย ุ

Elderly Health Promotion 
3(2-2-5) 

ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หลักการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน การด าเนินงานด้านการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทยและในต่างประเทศ 
   
PPH301 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข  

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

ความหมาย ลักษณะส าคัญ และที่มาของกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
สาธารณสุข บทบาทของกฎหมายในการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน พระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันและควบคุมโรค และการฟ้ืนฟูสภาพ พระราชบัญญัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข ความส าคัญของจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประเด็นความขัดแย้งและข้อฟ้องร้องเกี่ยวกับจริยธรรมทางด้าน
สาธารณสุข ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
PPH302 หลักการควบคุมโรค  

Principles of Disease Control 
3(2-2-5) 

ความหมายและค าก าจัดความเกี่ยวกับการเกิดโรค โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ 
ธรรมชาติของการเกิดโรค ขบวนการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ภูมิคุ้มกันโรค การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกัน พระราชบัญญัติโรคติดต่อ ประเภทและกลวิธีของการป้องกันและควบคุมโรค 
   
PPH303 การบริหารงานสาธารณสุข  

Public Health Administration 
3(3-0-6) 

แนวคิด และหลักการบริหารทั่วไป การบริหารสาธารณสุข การวิเคราะห์นโยบาย
และแผนพัฒนาการสาธารณสุข การวางแผนงานโครงการด้านสาธารณสุข ระบบประกัน
สุขภาพ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ มาตรการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
และนักบริหารงานสาธารณสุข การจัดสรรทรัพยากรทางด้านสาธารณสุข ระบบการบริหาร
การเงินและพัสดุในงานสาธารณสุข ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทางสาธารณสุข การ
จัดการความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุข 
   
PPH304 ประชากรศาสตร์ 

Demography 
3(3-0-6) 

แนวคิดและทฤษฎีทางประชากรศาสตร์ ขนาด โครงสร้างประชากร การกระจาย
ตัวของประชากร การเปลี่ยนแปลงทางประชากรในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดัชนีชี้วัดทาง
ประชากร การส ามะโนประชากร ภาวะการเกิด การป่วย การตาย การย้ายถิ่น ผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่มีต่อครอบครัว ระดับประเทศ และระดับโลก 
   
PPH306 อนามัยชุมชน  

Community Health 
3(2-2-5) 

ความหมายและประเภทของชุมชน หลักการทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชน การสร้างภาพ
ฝันที่พึงปรารถนา ตัวชี้วัดในงานอนามัยชุมชน การประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาชุมชน การระบุปัญหา กระบวนการสร้างประชาคม การจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาทางสุขภาพ การวางแผนด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ การ
ประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ การพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพในชุมชน การส่งต่อ
โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
PPH307 การวางแผนและประเมินโครงการสุขภาพในชุมชน  

Planning and Evaluation of Health Project 
3(2-2-5) 

หลักการ ทฤษฎีและความส าคัญของการจัดท าโครงการดูแลสุขภาพของตนเอง
และสุขภาพชุมชน โดยการวางแผน วิธีการพัฒนา กระบวนการศึกษา ตลอดจนการประเมินผล
ทางสาธารณสุข  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสุขภาพในชุมชน กระบวนการการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิธีการที่จะช่วยให้ประชาชนร่วมมือกันรับผิดชอบการพัฒนาชุมชน แนว
ทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 
   
PPH308 อนามัยครอบครัว 

Family Health   
3(3-0-6) 

                 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับครอบครัว แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัว เพศศึกษาการ
สร้างครอบครัว การวางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด การเตรียมตัวเพ่ือเป็นพ่อแม่และ
ครอบครัวสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพมารดาตั้งครรภ์ สุขภาพวัยทารกแรกเกิดและวัยทารก 
สุขภาพวัยก่อนเรียน สุขภาพวัยเรียน สุขภาพวัยรุ่น สุขภาพวัยผู้ใหญ่ และสุขภาพวัยสูงอายุ   
   
PPH309 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ                        

Communicable and Non-communicable Diseases 
3(2-2-5) 

                    ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ลักษณะชุมชนและสังคมที่ก่อให้เกิด
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ผลกระทบของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มีสุขภาพกายและจิตใจ การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
   
PPH310 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางสาธารณสุข  

Information System and Technology in Public 
Health 

2(1-2-3) 

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสาธารณสุข  การประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในงานสาธารณสุข การพัฒนาระบบงานสารสนเทศทางสาธารณสุข 
เครือข่ายสารสนเทศในงานสาธารณสุข ฐานข้อมูลในการสืบค้น  การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ การไหลเวียนของข้อมูลทางสาธารณสุข ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
สาธารณสุข และจริยธรรมสารสนเทศสาธารณสุขและโปรแกรมส าเร็จรูปทางสาธารณสุข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



35 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

35 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
PPH311 จิตวิทยาทางสาธารณสุข  

Psychology in Public Health 
2(2-0-4) 

ความรู้พ้ืนฐานทางจิตวิทยา ปัจจัยพ้ืนฐานทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการมนุษย์ อาการสัมผัสและการรับรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจ
และการจูงใจ อารมณ์ บุคลิกภาพ และสุขภาพจิตในชีวิตประจ าวัน 
   
PPH313 สังคมศาสตร์ทางสาธารณสุข 

Social Sciences in Public Health 
2(2-0-4) 

ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม กลไกการจัดระเบียบสังคม สถาบัน
สังคม วัฒนธรรม พฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎีทางสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและอิทธิพลกระบวนการทางสังคมที่มีต่อสุขภาพ การ
วิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ ปรากฎการณ์ทางสาธารณสุขและระบบบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขโดยแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ 
   
PPH314 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 

Research Methodology in Public Health 
3(2-2-5) 

ความหมายของการวิจัย ประเภทของการวิจัย รูปแบบการศึกษาวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  การเลือกกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง การสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
การน าเสนอผลการวิจัย การเขียนรายงานวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย อคติในการวิจัยและการ
จัดการ การทดสอบเครื่องมือวิจัย ข้อมูลการและการจัดการข้อมูลการวิจัย การพิทักษ์สิทธิกลุ่ม
ตัวอย่าง จริยธรรมในการวิจัย การเผยแพร่ผลการวิจัย 
   
PPH315 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพ  

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

ความหมาย แนวคิดของนวัตกรรม นวัตกรรมสุขภาพ การพัฒนาโครงการเพ่ือ
สร้างนวัตกรรมสุขภาพ การประดิษฐ์นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ การประยุกต์ใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีต่อการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ การใช้นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสุขภาพและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
และการฟื้นฟูสุขภาพ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
PPH316 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา 

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

ความหมาย ขอบเขตและแนวคิดของสุขศึกษา ประเภทของงานสุขศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน และปัญหาที่ เกี่ยวกับสุขศึกษา กระบวนการทางสุขศึกษา วิธีการทางสุขศึกษา 
พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม การเรียนรู้ การจูงใจ การสื่อสารในงานสุขศึกษา พฤติกรรม
สุขภาพ และแนวทางการเปลี่ยนแปลง 
   
PPH317 พฤติกรรมศาสตร์ทางสาธารณสุข 

Behavioral Science in Public Health 
3(1-2-3) 

หลักการ ทฤษฎี แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข ความส าคัญของพฤติกรรม
สุขภาพ รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรมทางสาธารณสุข การพัฒนาพฤติกรรม การ
สร้างเครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้าน พฤติกรรมศาสตร์
สาธารณสุขมาใช้ในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ 
   
PPH318 การใช้สมุนไพรเพื่อการชะลอวัยในผู้สูงอายุ 

Herbal Product for Anti-aging in the Elderly 
3(2-2-5) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพร โดยครอบคลุมเนื้อหาว่าด้วยแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในแง่มุมต่างๆ การประยุกต์ใช้สมุนไพรเพ่ือการชะลอวัย  การพัฒนาสมุนไพร
ไทยรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับการแพทย์ที่มีการใช้สมุนไพรส าหรับผู้สูงอายุ ความรู้
พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ ทฤษฎีเกี่ยวกับความชรา พื้นฐานทาง
สรีรวิทยาฮอร์โมน กลุ่มอาการที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และความชรา 

 
PPH319 การวางแผนและประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริม

สุขภาพ 
Program Planning and Evaluation in Health  Education 
and Health Promotion 

2(1-3-5) 

แนวคิด ปัจจัย รูปแบบและหลักการในการวางแผน การประสานงาน และการ
ประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ บทบาทของผู้น าในการวางแผนและประสานงานกับองค์กร
และสถาบันต่างๆ ที่เก่ียวข้อง การรวบรวม การจัดท าข้อมูล และการน าผลการวิจัยมาใช้ใน การ
ประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
PPH320 การวิจัยทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

Elderly Health Education and Health Promotion Research 
3(0-4-6) 

การศึกษาวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจของปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ สุขศึกษาและ
ส่งเสริมและป้องกันโรคของผู้สูงอายุ เรียบเรียงเขียนเป็นรายงานการวิจัย และน าเสนอผลการวิจัย 
การสอบรายงานการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือการเผยแพร่ การอภิปรายผลการวิจัย 
   
PPH321 ชีวสถิติทางสาธารณสุข  

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

ความหมาย ความส าคัญแนวคิดและหลักการทางชีวสถิติ ขอบเขตของชีวสถิติ
และการใช้ประโยชน์ของชีวสถิติในงานสาธารณสุข วิธีการประมวลผลและน าเสนอข้อมูลทาง
ชีวสถิติ ความหมายของประชากรและการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างทางสถิติ  การประมาณค่า
ประชากร  การแจกแจงทางสถิติ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การทดสอบความสัมพันธ์ การทดสอบเชิงถดถอย การ
น าสถิติไปใช้ในงานวิจัยทางสาธารณสุข การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 
   
PPH322 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย 

Principle of First Aid and Public Hazard Relief 
3(2-2-5) 

ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์และหลักการปฐมพยาบาลในผู้ป่วยประเภท
ต่างๆ ในภาวะวิกฤติ การตรวจหาความผิดปกติของร่างกายโดยการจับชีพจร การวัดอุณหภูมิ และ
ความดันโลหิต การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การแก้ไขปัญหา
สุขภาพและการป้องกันเบื้องต้นในผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและภาวะวิกฤติเพ่ือการบรรเทาสาธารณ
ภัย หลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขและระบบส่งต่อ
ผู้ป่วย 

 
PPH323 วิทยาการระบาด              

Epidemiology 
3(2-2-5) 

ความหมาย ขอบเขต  จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของระบาดวิทยา ธรรมชาติ
ของการเกิดโรค การวัดทางระบาดวิทยา การศึกษาทางระบาดวิทยา การสอบสวนโรคทาง
ระบาดวิทยา การคัดกรองโรค การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา การป้องกันและควบคุมโรค 
การวินิจฉัยชุมชน ความผิดพลาดที่พบได้บ่อยทางระบาดวิทยา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
PPH324 การตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคเบื้องต้น  

Basic of Diseases Examination Assessment and 
Therapy 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการบ าบัดโรคเบื้องต้น การประเมินสุขภาพและสัญญาณชีพ 
การซักประวัติและการตรวจร่างกาย การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่ วยโรคเรื้อรัง ได้แก่  
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต และ
โรคมะเร็ง การปฐมพยาบาลและการพยาบาลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต การส่งต่อผู้ป่วยในภาวะ
ฉุกเฉิน การให้วัคซีนเพ่ือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การท าหัตถการเบื้องต้น ได้แก่ การท าแผล 
การผ่าฝีและการเย็บแผลที่ไม่สาหัสและในต าแหน่งที่ไม่เป็นอันตราย การตัด ไหม การฉีดยา 
การเจาะเลือดปลายนิ้วเพ่ือตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดและสารเคมีตกค้างในร่างกาย 
   

PPH325 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางสาธารณสุข          
English for Health Personnel 

3(2-2-5) 

  การใช้ภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในสถานการณ์การ
บริการและด าเนินงานด้านสาธารณสุข โดยใช้ค าศัพท์และส านวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
เฉพาะสาขาอาชีพ 
   
PPH326 การดูแลสุขภาพที่บ้าน  

Home Health Care 
2(1-2-3) 

แนวคิด หลักการการดูแลสุขภาพที่บ้าน ความส าคัญในการดูแลสุขภาพที่บ้าน 
ลักษณะ กระบวนการและวิธีการ การจัดระบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน การเตรียมความพร้อม 
บทบาทของทีมสุขภาพและญาติ บริการสุขภาพในระบบปฐมภูมิที่สนับสนุนการการดูแล
สุขภาพทีบ่้าน กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการดูแลที่บ้านอย่างต่อเนื่อง การประเมินสุขภาวะของ
ผู้ที่ได้รับการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน 
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รหสั ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
PPH327 การช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้น 

First Aid and Elderly Care 
3(2-2-5) 

หลักการ ความส าคัญของการปฐมพยาบาล การดูแลต่อเนื่อง การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในภาวะฉุกเฉิน เบื้องต้น และการส่งต่อการวิเคราะห์ประเมินและการรักษาโรค ข้อควร
ปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาวะฉุกเฉิน การส่งเสริมสุขวิทยาส่วนบุคล การดูแลรักษา
ความสะอาดร่างกาย ข้อควรปฏิบัติเพ่ือป้องกันความเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ ฝึกปฏิบัติในการ
แก้ไขภาวะช็อกเบื้องต้น การลดไข้ข้ึนสูง อาการชัก การส าลักน้ าส าลักอาหาร การอาบน้ าผู้ป่วย
ในเตียง การสระผม การสวนอุจจาระ การจัดท่านอน การท าแผล การเคลื่อนย้าย ผู้ป่วย การ
ป้องกันแผลกดทับ โรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ หลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
ของผู้สูงอายุค าแนะน าญาติการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล การท าความสะอาด 
การบ ารุงรักษา และการจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล 
   
PPH328 จิตวิทยาและการสื่อสารทางบวกกับผู้สูงอายุ  

Psychology and positive communication with 
Elderly 

3(2-2-5) 

สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมกับผู้สูงอายุ ทฤษฎีพัฒนาการและพฤติกรรม
ของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ การปรับตัวของผู้สูงอายุ แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขความผิดปกติทางสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุ การพัฒนา
คุณค่าในตนเอง การปรับเจตคติเชิงบวกต่อตนเองและผู้อ่ืน ความฉลาดทางปัญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ์ การอยู่ตามความเป็นจริงตามหลักสัจธรรม 
   
PPH329 การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม 

Holistic Elderly Care 
3(2-2-5) 

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุ ทั้งตัวผู้สูงอายุเอง บุคคลแวดล้อมผู้สูงอายุ
การดูแลสุขภาพ ความพร้อมด้านสุขภาพทางการเงิน สิทธิประโยชน์ กฎหมาย หลักประกันสุขภาพ 
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ การสร้างเสริมอาชีพเพ่ือการเพ่ิม
รายได้ กิจกรรมสันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ การเรียนรู้ในการเลือกใช้นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุได้ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
PPH330 การก าหนดอาหารและโภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ 

Food and Nutrition for the Elderly 
3(2-2-5) 

                 ความหมาย ความส าคัญของโภชนาการที่มีต่อสุขภาพผู้สูงอายุ การเลือกชนิดของ
อาหาร รูปแบบอาหาร ปริมาณสารอาหาร การย่อยและการดูดซึมอาหาร ภาวะโภชนาการที่
เหมาะแก่สภาพร่างกายของ ผู้สูงอายุ การเลือกอาหารที่ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ การบ าบัด
โรค การค านวณความต้องการสารอาหาร ส าหรับการสร้างเสริมสุขภาพด้วยอาหารที่เหมาะสม
กับภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การประเมินผลภาวะโภชนาการ เพ่ือสุขภาพของผู้สูงอายุ ปัญหา 
สาเหตุ และผลกระทบด้านโภชนาการต่อภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ   
 
PPH331 

 
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข 
Communication and Public Relations in Public 
Health   

 
3(2-2-5) 

                  ความหมายของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์  ความส าคัญของการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ์ที่ มีต่อการพัฒนาสุขภาพและสาธารณสุข องค์ประกอบข องการ
ประชาสัมพันธ์   กระบวนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์  ความคิดสร้างสรรค์ และรูปแบบและ
วิธีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในงานด้านสุขภาพ  การปฏิบัติการสร้างสื่อเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข 
 
PPH332 
 

สุขาภิบาลอาหารในงานสาธารณสุข 
Food Sanitation in Public Health 

3(3-0-6) 

                  ความหมายของสุขาภิบาลอาหารทางสาธารณสุข การปนเปื้อนของอาหารทั้ง
ทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ โรคที่เกิดจากอาหารและน้ าเป็นสื่อ หลักการเฝ้าระวังและ
ควบคุมคุณภาพอาหาร การปรุงอาหารที่ปลอดภัย ทั้งด้านภาชนะ สถานที่เตรียม สถานที่ปรุง
ประกอบ ระบบมาตรฐานของอาหาร กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขาภิบาลอาหาร หลักการท างาน
ร่วมกับชุมชนในการสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลอาหารในชุมชน 
 
PPH401 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

Health Literacy 
 

3(1-3-5) 
พัฒนาการ องค์ประกอบ และการประเมินของความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ การสร้างการเรียนรู้และการสื่อสาร กลวิธีสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคล ปัจจัยความส าเร็จของการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 
PPH402 โภชนศาสตร์ทางสาธารณสุข  

Public Health Nutrition 
3(2-2-5) 

ความส าคัญของอาหารและโภชนาการ ฉลากโภชนาการ อาหารและสารอาหาร อาหาร
แลกเปลี่ยนการประเมินภาวะโภชนาการ ปัญหาโภชนาการ โภชนาการส าหรับคนในแต่ละวัย 
หลักการจัดอาหารเฉพาะโรคโภชนาการ การให้โภชนศึกษาและการส่งเสริมโภชนาการ ฝึกปฏิบัติการ
ด าเนินโครงการทางโภชนาการ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
PPH403 หลักประกันสุขภาพ 

Health Insurances Systems 
3(3-0-6) 

การพัฒนาระบบสุขภาพในประเทศไทย หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของระบบ
หลักประกันสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย พระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นโยบาย
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
   
PPH404 การตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคทางสาธารณสุข  

Diseases Examination Assessment and Therapy in 
Public Health 

3(2-2-5) 

หลักการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การประเมินสุขภาพเพ่ือการวินิจฉัยแยกโรค
ชนิดเฉียบพลันด้านอายุรกรรมและศัลยกรรมในทุกช่วงวัย  การดูแลหญิงตั้งครรภ์และการให้
ภูมิคุ้มกัน การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน การรักษาโดยหัตถการเบื้องต้นทางสาธารณสุข 
การบันทึกขอ้มูล การให้ค าแนะน าและการส่งต่อตามขอบเขตกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุข 
   
PPH405 ปฏิบัติการตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคทางสาธารณสุข 

Operative of Diseases Examination Assessment and 
Therapy in Public Health Laboratory 

2(0-4-6) 

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการประเมินสุขภาพเพ่ือการวินิจฉัยแยกโรคเรื้อรังและ
เฉียบพลันที่พบบ่อยในท้องถิ่น ฝึกทักษะการท าหัตถการต่างๆ ทางสาธารณสุข เช่น การท าแผล 
การฉีดยา การเย็บแผล การผ่าฝี การให้สารละลายทางหลอดเลือดด าในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย
หลักสะอาดปราศจากเชื้อ เพ่ือบ าบัดรักษาโรค 
   
PPH406 การดูแลสุขภาพจิตชุมชน  

Mental Health Community Care 
2(1-2-3) 

แนวคิด ทางสุขภาพจิต การวางรากฐานและพัฒนาการของสุขภาพจิตในชุมชน 
ลักษณะของการมีสุขภาพจิตดี ลักษณะความผิดปกติทางภาวะสุขภาพจิต การปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม การดูแล การป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพจิตชุมชน การให้บริการงานสุขภาพจิตในผสมผสานกับงานบริการชุมชน 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
PPH407 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข 

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

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยา หลักการพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัช
พลศาสตร์ การบริหารยา ยาสามัญประจ าบ้าน การใช้ยาสมุนไพร การให้ค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การใช้ยาแก่ประชาชนในชุมชน นโยบายแห่งชาติด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาของสถาน
บริการสาธารณสุข และการบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ในหน่วยบริการสาธารณสุข 
   
PPH408 การพัฒนาอนามัยชุมชน  

Community Health Development 
2(1-2-3) 

ความหมาย ชนิดลักษณะของชุมชน การเตรียมชุมชน วิถีชุมชน แนวการ
ด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชนระดับอ าเภอ และต าบล ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการด้านอนามัยชุมชน การจัดการทรัพยากรชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
การควบคุมก ากับงาน การประเมินผลและการสรุปรายงาน การส่งต่องานอนามัยชุมชน 
   
PPH409 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ  

Health Counseling 
2(1-2-3) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ ความส าคัญและ
จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา รูปแบบของการให้ค าปรึกษา กระบวนการให้ค าปรึกษา 
เทคนิคและการจัดกิจกรรมให้ค าปรึกษา  แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการให้ค าปรึกษาทาง
สุขภาพ  
   
PPH410 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน 

Research in Community Health 
3(0-4-6) 

การศึกษาวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจของปัญหาทางด้านสาธารณสุขและสาขาที่
เกี่ยวข้อง เรียบเรียงเขียนเป็นรายงานการวิจัย และน าเสนอผลการวิจัย การสอบรายงานการ
วิจัย การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ การอภิปรายผลการวิจัย  
   
PPH411 เทคนิคการมีส่วนร่วมและการท างานในชุมชน 

Technical of Community Participation 
3(2-2-5) 

ความหมาย องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชน ประโยชน์ของการมีส่วน
ร่วมของประชาชน หลักการพ้ืนฐานของการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ขั้นตอนการวาง
แผนการมีส่วนร่วม ลักษณะเทคนิคการมีส่วนร่วม ประโยชน์และข้อจ ากัดของเทคนิคการมีส่วนร่วม 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
PPH412 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Impact Assessment 
3(2-2-5) 

ความเป็นมาของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม วิธีการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินความเสี่ยง มาตรการป้องกัน
และลดผลกระทบ การติดตามและประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
   
PPH413 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

Health Economics 
3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค อุปสงค์และอุปทานต่อบริการสุขภาพ 
การคลังสาธารณสุข ปัจจัยการผลิต ทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน พฤติกรรมผู้บริโภค ความเป็น
ธรรมในการจัดระบบบริการสุขภาพ และการประเมินโครงการสาธารณสุข ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของงานสาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   
PPH414 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ  

Innovation and Technology for Elderly Health 
Development 

3(2-2-5) 

ความหมาย แนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพ 
การพัฒนาโครงการเพ่ือสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพ การประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือสุขภาพ การประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีต่อการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ การใช้
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
และการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
   
PPH415 การใช้ยาในผู้สูงอายุ 

Drugs for the Elderly 
3(1-2-3) 

หลักพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชศาสตร์ในผู้สูงอายุเบื้องต้น อันตรายจากการใช้ยา 
หลักการใช้ยา การค านวณยาตามหลักเภสัชกรรมเบื้องต้น การแบ่งกลุ่มยา ความหมายและ
ความส าคัญของยาตามพระราชบัญญัติ วัตถุประสงค์ของการใช้ยาอย่างปลอดภัย หลักการใช้ยา 
การบันทึกการใช้ยา อาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ วิธีการใช้ยา
ตามค าสั่งแพทย์การเปลี่ยนแปลงทาง การใช้อุปกรณ์การให้ยา การท าความสะอาด การเก็บรักษา
อุปกรณ ์
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
PPH416 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายใุนโรงพยาบาลและชุมชน 

Elderly Health Education and Health Promotion in Hospital 
and Community 

3(2-2-5) 

ความหมาย  ความส าคัญ ความเป็นมาของงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลและชุมชน 
แนวคิด ความมุ่งหมาย ขอบเขตของสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลและ
ชุมชน การวางแผนและด าเนินงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลและชุมชน ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาใน
โรงพยาบาลและชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย หลักการ ทฤษฎีและวิธีการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน
โรงพยาบาลและชุมชน กระบวนการศึกษา องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมสุขภาพใน
โรงพยาบาลและชุมชน 
   
PPH417 การพัฒนาสหกิจศึกษาสาธารณสุขศาสตร์  

The Developing Skill for Cooperative in Public Health 
1(45) 

การจัดกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียนก่อนการฝึกสหกิจศึกษาใน
ด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ 
เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับแขนงวิชาชีพโดยการกระท าในสถานการณ์หรือ
รูปแบบต่างๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับงานด้านสาธารณสุข การสอบประมวลความรู้ด้วยวาจาก่อนออก
ฝึกสหกิจ 
   
PPH418 สหกิจศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 1 

Cooperative Education in Public Health 1 
3(270) 

การปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว 
ณ สถานประกอบการจนครบ 1 ภาคการศึกษาในภาคฤดูร้อน ตามที่สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ก าหนดตามแขนงที่ได้ศึกษาและเป็นไปตามความสนใจของนักศึกษา โดยวัดผลจาก
รายงานการส ารวจภาวะสุขภาพและการแก้ไขปญัหาสุขภาพของประชากร 
   
PPH419 สหกิจศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 2 

Cooperative Education in Public Health 2 
6(640) 

การปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว  
ณ สถานประกอบการจนครบ 1 ภาคการศึกษา ตามที่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ก าหนดตาม
แขนงที่ได้ศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาต้องส่งรายงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา โดยการวัดผลและประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานการแก้ไขปัญหา
สุขภาพ 
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รหสั ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
PPH420 การเตรียมพัฒนาทักษะวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์  

Preparation for Professional Skill  in Public Health 
1(90) 

การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพทบทวนกระบวนการศึกษา
ชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสุขภาพในชุมชนตลอดจน 
การแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับแขนงวิชาชีพ 
   
PPH421 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 1  

Field Experience in Public Health 1 
4(360) 

การฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขด้านสุขศึกษาการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรคและการฟ้ืนฟูสุขภาพงานอนามัยชุมชนและการบริหารจัดการสถานบริการ
สาธารณสุข  ให้แก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุขนั้นๆ โดยท าการ
ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟูปัญหาสุขภาพ ส ารวจและประเมินปัญหาสุขภาพ ตลอดจน
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนตามบริบทของชุมชนที่รับผิดชอบ ตลอดจน
เรียนรู้ขอบเขตงานและความรับผิดชอบในสถานบริการทางสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย 

 
PPH422 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 2 

Field Experience in Public Health 2 
5(540) 

การฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขด้านสุขศึกษาการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรคและการฟ้ืนฟูสุขภาพงานอนามัยชุมชนและการบริหารจัดการสถานบริการ
สาธารณสุข  ให้แก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุขนั้นๆ จัดท าโครงการ
ศึกษาชุมชนวิเคราะห์และจัดล าดับปัญหาชุมชน และเสนอแนวทางแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและ
ยั่งยืน โดยฝึกปฏิบัติตามแนวทางท่ีเสนอแก้ปัญหา 

 
PPH423 การสัมมนาทางสาธารณสุข 

Seminar in Public Health  
1(0-4-6) 

การค้นคว้า วิเคราะห์ สรุป รายงาน การน าเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขโดยใช้กระบวนการสัมมนา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

PPH424 การเตรียมการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 
Preparation for Building and Expanding Start-Ups’ 
Performance  

3(90) 

การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนการฝึกปฏิบัติเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบธุรกิจ การพัฒนา
ศักยภาพตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ 

 
UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 

Building and Expanding Start-Ups’ Performance 
7(640) 

การฝึกปฏิบัติเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยการวิเคราะห์ศักยภาพของ
องค์กรธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน การสร้างแบรนด์ กลยุทธ์การ
บริหารธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายที่ เกี่ยวกับ
ข้องกับการท าธุรกิจ การเขียนแบบจ าลองธุรกิจ การท าธุรกิจเพ่ือสังคม การด าเนินงานตาม
บรรษัทภิบาล ตลอดจนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการบริหารจัดการธุรกิจ และแนะน าแนวทาง
ประกอบธุรกิจจากผู้ที่มีประสบการณ์ 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

                    1) วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 
 ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ี

จบ 
1 นายปัณณทัต ตันธนปัญญากร อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการระบาด) 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2558 
2555 

2 นางสาวฉัตรประภา ศิริรัตน์ อาจารย์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

2558 
2557 
 

3 นางสาวสุทธิดา แก้วมุงคุณ อาจารย์ วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช 

2560 
2555 

 

        2.) วิชาเอกสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ี

จบ 
1 นางอารีย์  สงวนชื่อ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)  
สาขาวิชาสุขศึกษา 
ค.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
วิทยาลัยครูนครปฐม 

2531 
 

2527 
2 นายรัฐพล ศิลปรัศมี อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2558 
2551 
2545 

3 นายสุกฤษฏิ์ ใจจ านงค์ อาจารย์ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ)  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2561 
2557 
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        3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                 1) วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 

 ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ี
จบ 

1 นายปัณณทัต ตันธนปัญญากร อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการระบาด) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2558 
2555 

2 นางสาวฉัตรประภา ศิริรัตน์ อาจารย์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

2558 
2557 
 

3 นางสาวสุทธิดา แก้วมุงคุณ อาจารย์ วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ
ราช 

2560 
2555 

 

        2) วิชาเอกสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ี

จบ 
1 นางอารีย์  สงวนชื่อ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)  
สาขาวิชาสุขศึกษา 
ค.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
วิทยาลัยครูนครปฐม 

2531 
 

2527 
2 นายรัฐพล ศิลปรัศมี อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2558 
2551 
2545 

3 นายสุกฤษฏิ์ ใจจ านงค์ อาจารย์ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ)  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ 

2561 
2557 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

 อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และหากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอก
มากกว่าร้อยละ 50 สามารถด าเนินการได้แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียน
การสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ ด้วย โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตร

ได้ก าหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาบังคับและให้มีแผนการเรียนส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ก็จะเป็นการ
อนุโลมให้เรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์แทน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
4.1.2  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางสุขภาพอนามัย โดยใช้เครื่องมือ

ทางสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4.1.4  มีระเบียบวินัยตรงเวลาเข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.5  มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน และชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

ข้อก าหนดในการท าโครงงานหรืองานวิจัย ควรเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยควรมีการ
อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง และคาดว่าจะน าไปใช้งานได้หากโครงงานส าเร็จ โดยมี
จ านวนผู้ร่วมโครงงาน 1-4 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด
อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านสาธารณสุข และ
ผลงานการวิจัยของนักศึกษาต้องได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบการตีพิมพ์ในวารสาร บทความวิชาการ 
หรือการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
โครงงานที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าวิจัยทางสาธารณสุข

ศาสตร์และสุขภาพผู้สูงอายุ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท า
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด และผลงานต้องได้รับการเผยแพร่ 

 
5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสุขภาพ
โปรแกรมส าเร็จรูปในการท าโครงงาน หรือโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไปได ้

5.3 ช่วงเวลา  
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3 หน่วยกิต 
         การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน หรือ การวิจัยทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
มีการก าหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 

ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงาน
ให้ศึกษา และชี้น าแหล่งการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา       

และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา การน าเสนอโครงงาน 
และความสมบูรณ์ของรายงาน และการจัดสอบการน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน  และ
ผลงานต้องได้รับการเผยแพร่ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. เป็นผู้น าวิชาชีพสาธารณสุข ที่มีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
เคารพในศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์  

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
สาธารณสุข รักษาสิทธิและเคารพในสิทธิของผู้อื่น 

2. คิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ สถานการณ์ด้านสุขภาพของ
ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม 

รายวิชาของหลักสูตรควรให้นักศึกษาค้นคว้า กรณีศึกษา
หรือมีแบบฝึกหัดให้นักศึกษา ศึกษาคิดอย่างเป็นระบบ 
มีเหตุผล วิเคราะห์และสังเคราะห์  สถานการณ์ด้าน
สุขภาพของชุมชน และต้องให้นักศึกษาได้ลงชุมชนจริง 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบของชุมชน 

3. วางแผน แก้ปัญหา และปฏิบัติงาน
สาธารณสุขได้อย่างสร้างสรรค์ และมี
ป ระส ิท ธ ิภ าพ ร ่ว มก ับ ช ุม ชน  แล ะ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

หลักสูตรมีการประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือ
ร่วมกันวิเคราะห์หาปัญหาในท้องถิ่น และสร้างกิจกรรม
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน แก้ปัญหา 

4. ให้บริการวิชาการสาธารณสุข และ
สร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน และ
หน่วยงานอื่นๆ ได้ 

หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมจิตอาสาโดยน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพ่ือบริการ
วิชาการและสร้างเสริมสุขภาพให้กับชุมชน 

5. ท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ และ
ทักษะการสื่อสาร และใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบร่วมกันมีการ
สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเผยแพร่
ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกันหรือบุคคลภายนอก 

6. สามารถด าเนินการวิจัยเพ่ือศึกษา 
ป ร ะ เมิ น  ห รื อ  แ ก้ ไข ปั ญ ห าท า ง
สาธารณสุขได้ 

มอบหมายให้นักศึกษาศึกษารายงานการวิจัยโดยเป็น
ศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับทางสุขภาพ และนักศึกษาต้อง
ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบของวารสาร 
บทความหรือน าเสนองานวิจัยในงานการประชุมวิชาการ 

7. รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ 
  สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ อ่ืนได้เป็น    
อย่างดี 

มอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวม
ความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้น าเสนอในชั้นเรียน และ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับ
ผู้สนใจภายนอก 

8. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและ
ใช้เทคโนโลยีได้ดี 

มีระบบเพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่
นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหา
ความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
9. มีทักษะและวิธีการในการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของชุมชน 

มอบหมายให้นักศึกษา พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพชุมชน 

 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังนั้นมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุมสิ่ง
ต่อไปนี้ 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์ เสียสละ มีวินัย ตรงต่อ
เวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
3) รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน ตระหนักในรักคุณค่าและศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ 
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
5) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข 
 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้น

การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2) นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของ

การเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
3) ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบ

หรือลอกการบ้านของผู้อื่นเป็นต้น 
4) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา

รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ 

5) มีการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้น และส่งเสริมจรรยาบรรณ เช่น ทางวิชาการและ
วิชาชีพสาธารณสุข 

 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

2)  ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3) ประเมินจากการกระท าทุจริตในการสอบ 
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4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
5) ประเมินจากการร่วมกิจกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ และวิชาชีพ 
 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

  1) มีความรู้ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฏีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน  
 2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง  
 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ

ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหา
สาระของรายวิชานั้นๆ 

2) ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่
มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

3) ใช้กระบวนการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น การสอนแบบโครงงาน (Project-based learning)การ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) และ การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry 
cycle) 

 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องมีความสามารถพัฒนาตนเองโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว 
ดังนั้นนักศึกษาต้องมีผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาดังนี้ 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ

ตนเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3) วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในระดับ บุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชนได้

อย่างเป็นองค์รวม และวางแผนพัฒนาสุขภาพเป็นองค์รวม  อย่างบูรณาการ และต่อเนื่องและ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขทั่วไปและเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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                   4) สามารถสร้างสรรค์ คิดค้น นวัตกรรมในด้านที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของตน และ
ให้บริการด้านวิชาการการสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันและควบคุมโรค และ
ปัจจัยที่คุกคามภาวะสุขภาพ แก่ประชาชน และชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ได ้
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1)  กรณีศึกษา 
2)  การอภิปรายกลุ่ม 
3)  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ

น าเสนอรายงานในชั้นเรียนและการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
        1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่าง

เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์  
 2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 

3) สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับสาขาวิชาชีพอ่ืน และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง          
และผู้อ่ืนในหน่วยงาน และงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน

กับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์  
โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ          
ในการรับผิดชอบดังนี้ 

1)  สังเกตพฤติกรรมการท างานกับผู้อ่ืน 
2) ประเมินจากการท างานกลุ่มและงานที่ได้รับมอบหมาย 
3) ประเมินจากการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้

เป็นอย่างด ี
4)  การมมีนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
5)  การมีภาวะผู้น า 
 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน 

2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
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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 
3) สามารถใช้เทคนิคทางสถิติ และชีวสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย

ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ    
       

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข            
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง    
และสถานการณ์เสมือนจริง  

2) น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  
               3) การมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต และ
ฐานข้อมูลต่างๆ   
     4) การใช้เทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ในการน าเสนอข้อมูล เช่น 
การจัดท า Power point การจัดท าแผนที่ความคิด (Mind map) เป็นต้น   
 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร           
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ 
2) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 
3) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมือต่างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
  
2.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 2.6.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  
  1) มีทักษะการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สามารถ
ท างานแบบสหสาขาวิชาชีพ ท างานแบบเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
  2) สามารถปฏิบัติการสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการ ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
  1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะสาขาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ทั้ง
ภาคทฤษฎี  โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมการสาธารณสุขศิลปะที่มีสมรรถนะตามมาตรา 3 
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 
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  2) ศึกษาดูงาน/ลงพ้ืนที่  มอบหมายงานที่ พัฒนาความสามารถการให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะในงานส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การบ าบัดโรคเบื้องต้น การฟ้ืนฟูสุขภาพ
การวินิจฉัยชุมชน อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
และติดตามประเมินผล 
  3) ฝึกปฏิบัติรายบุคคล/กลุ่มในงานที่ตรวจประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้
ความช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ 
  4) การน าเสนอผลงาน รายงานทั้งในและนอกชั้นเรียน 
  5) เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและวิชาสหกิจศึกษา 
 
 2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
  1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า  
  2) ประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติ 
  3) ประเมินจากความสามารถในการถ่ายทอด/การน าเสนองานและการตอบค าถามได้
ถูกต้องและเหมาะสม 
  4) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
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                                                        หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

  

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 
1. SBT102 ชีววิทยาท่ัวไป                     

2. SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป                      

3. SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข                    

4. SCH102 เคมีทั่วไป                    

5. SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                    

6. SCH222 เคมีอินทรีย์                    

7. SCH252 ชีวเคมี                    

8. SMS103 หลักสถติ ิ                    

9. SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน                    

10. PPH101 หลักสาธารณสุข                    

11. PPH102 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดลอ้ม                    

12. PPH103 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                    

13. PPH201 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์                    

14. PPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา                    

15. PPH203 การส่งเสริมสุขภาพในผูสู้งอายุ                    
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 
16. PPH301 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

สาธารณสุข 
                  

 

17. PPH302 หลักการควบคุมโรค                    

18. PPH303 การบริหารงานสาธารณสุข                    

19. PPH304 ประชากรศาสตร์                     

20. PPH306 อนามัยชุมชน                    

21. PPH307 การวางแผนและประเมนิโครงการ
สุขภาพในชุมชน 

         
  

        

22. PPH308 อนามัยครอบครัว                    

23. PPH309 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิต่อ                    

24. PPH310 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ทางสาธารณสุข 

                   

25. PPH311 จิตวิทยาทางสาธารณสุข                    

26. PPH313  สังคมศาสตร์ทางสาธารณสุข                    

27. PPH314 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข                    

28. PPH315 นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพ                    
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                                                        หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

  

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 
29. PPH316 หลักและวิธีการทางสุขศกึษา                    

30. PPH317 พฤติกรรมศาสตร์ทางสาธารณสุข                    

31. PPH318 การใช้สมุนไพรเพื่อชะลอวัยใน
ผู้สูงอาย ุ

                   

32. PPH319 การวางแผนและประเมนิผลโครงการ
สุขศึกษาและการส่งเสรมิสุขภาพ 

                   

33. PPH320 การวิจัยทางสุขศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ

                   

34. PPH321 ชีวสถิติทางสาธารณสุข                    

35. PPH322 หลักการปฐมพยาบาลและการ
บรรเทาสาธารณภยั 

                   

36. PPH323 วิทยาการระบาด                    

37. PPH324 การตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรค
เบื้องต้น  

                   

38. PPH325 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทาง
สาธารณสุข 
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                                              แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
                                                                         ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

                                                        หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

  

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 
39. PPH326 การดูแลสุขภาพที่บ้าน                    

40. PPH327 การช่วยเหลือผูสู้งอายุเบื้องต้น                    

41. PPH328 จิตวิทยาและการสื่อสารทางบวก
กับผู้สูงอาย ุ 

                   

42. PPH329 การดูแลผูสู้งอายุแบบองค์รวม                    

43. PPH330 การก าหนดอาหารและโภชนาการ
ในผู้สูงอาย ุ

                   

44. PPH331 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
ทางการสาธารณสุข 

                   

45. PPH332 สุขาภิบาลอาหารในงานสาธารณสุข                    

46. PPH401 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ                    

47. PPH402 โภชนศาสตร์ทางสาธารณสุข                    

48. PPH403 หลักประกันสุขภาพ                    

49. PPH404 การตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรค
ทางสาธารณสุข 

                  
 

50. PPH405 การปฎบิัติการ การตรวจ ประเมิน                    
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                                                                         ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 
และบ าบดัโรคทางสาธารณสุข  

51. PPH406 การดูแลสุขภาพจิตชุมชน                    

52. PPH407 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข                    

53. PPH408 การพัฒนาอนามัยชุมชน                     

54. PPH409 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ                    

55. PPH410 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน                    

56. PPH411 เทคนิคการมีส่วนร่วมและการ
ท างานในชุมชน 

                  
 

57. PPH412 การประเมินผลกระทบตอ่สุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม 

                  
 

58. PPH413 เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ                    

59. PPH414 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาสุขภาพผูสู้งอาย ุ

                   

60. PPH415 หลักการใช้ยาในผู้สูงอายุ                    

61. PPH416 สุขศึกษาและการส่งเสรมิสุขภาพ
ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลและชุมชน 
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                                                        หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

  

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 
62. PPH417 การพัฒนาทักษะทางสหกิจศึกษา

สาธารณสุขศาสตร ์
                   

63. PPH418 สหกิจศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 1                    
64. PPH419 สหกิจศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 2                    
65. PPH420 การเตรยีมพัฒนาทักษะทาง

สาธารณสขุศาสตร ์
                   

66. PPH421 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุขศาสตร ์1 

                   

67. PPH422 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุขศาสตร์ 2 

                   

68.  PPH423 สัมมนาทางสาธารณสุข                    

69.  PPH424 การเตรียมการสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการใหม่  

                   

70.  UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม ่
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก ) และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2561 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
    2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ระดับรายวิชา 
         2.1.1 มีการวางแผนการก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้ง
มหาวิทยาลัยและน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
 2.1.2 ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
 2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 2.1.4 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งทางสถาน
ประกอบการเป็นผู้รายงานว่านักศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือไม่ 
 2.1.5 พิจารณาทวนสอบจากคะแนนสอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมายว่าสอดคล้องกับ  
ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 

ระดับหลักสูตร   
 2.1.6 มีคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  
3 ใน 4 คน    
 2.1.7 คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานในภาพรวมเมื่อนักศึกษาเรียน
ครบตามหลักสูตร 
     2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
          วางแผนการก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การท าวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
          2.2.1  ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน 
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ 
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          2.2.2  การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ  ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที ่1 ปีที ่5 เป็นต้น 
         2.2.3  การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
         2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 
 2.2.6 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (1) จ านวนโครงงานที่สามารถน าผลไป
ด าเนินงานได้ (2) จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่น าผลการวิจัยไปปรับปรุง ในการ
ท างาน (3) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จ านวนกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม       
(5) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
     2.3  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
            ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อสิ้นปีการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังหรือไม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1 - อธิบายความหมายของสุขภาพ ระบบสุขภาพ องค์ประกอบของการเกิดโรคได้ พร้อม

วิเคราะห์สถานการณ์ทางสุขภาพ สถานการณ์ทางระบาดได้ พร้อมเข้าใจวิวัฒนาการ
ของการแพทย์และสาธารณสุขได้ 

2 - อธิบายลักษณะของความต่างของระบบกลไกการท างานของร่างกายตามหลักของ           
กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาได้ และวิเคราะห์ความแตกต่างของโรคและปัญหา
สุขภาพตามธรรมชาติของการเกิดโรค ทั้งโรคติดเชื้อ และโรคไร้เชื้อได้ 

3 - วิเคราะห์ และสรุปหลักวิทยาการระบาดการและควบคุมโรค และเข้าใจแนวคิดของ
การศึกษาทางระบาดวิทยาได้ สร้างเครื่องมือศึกษาชุมชน โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่และ
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เพ่ือน าไปใช้ในการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
การวางแผนแก้ไขปัญหา ตลอดจนการวางแผนประเมินผลและวิธีการของการให้             
การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้นได้ 

4 
 
 
 

- วางแผน/พัฒนาระบบบริการทางสาธารณสุขในชุมชน ควบคุมก ากับงานและ         
การประเมินผลโครงการ/นวัตกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ พร้อมบูรณา
การศาสตร์ทางสาธารณสุขและศาสตร์การวิจัยเพ่ือจัดท าวิจัยทางสาธารณสุขและ         
การให้บริการวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ และไม่ขัดกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
จ านวน 136 หน่วยกิต โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ

เทียบเท่า และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
    1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะให้เข้าใจวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยจัดให้มี
อาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่ ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1.1.1 ระบบการบริหารและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะ  
1.1.2 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจทั้ง 4 ด้าน  
1.1.3 กฎระเบียบและสิทธิประโยชน์  
1.1.4 การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและคณะ  
1.1.5 กิจกรรมต่างๆ ของคณะ   

    1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะและเรื่องของการประกันคุณภา พ
การศึกษาที่คณะต้องด าเนินการและส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 
    1.3  มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะ
สอนพร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์ใหม ่
 1.4 ภาระความรับผิดชอบในฐานะของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา ประกอบด้วย    

1.4.1  งานหลักสูตร 
1.4.2  โครงการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและคณะ ในเรื่องของการเรียนการสอน การ

วิจัย กิจกรรมของนักศึกษา และการบริการวิชาการ 
1.4.3 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ  

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

   1.6 จัดให้มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่  
1.6.1 ให้ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือเรียนรู้ และการปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์   
1.6.2 ให้ค าแนะน าและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเริ่มจากการ

สอนร่วมกัน 
1.6.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ พิจารณาจาก

ภาระงานของอาจารย์ใหม่   
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
         2.1.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรม 
สองหลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์
ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
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         2.1.2  อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่อิงพัฒนาการของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน
โดยอย่างน้อยต้องอบรมปีละ 10 ชั่วโมง 
 2.1.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเป็นประจ าทุกปี           
 2.1.4 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล 
 2.1.5 ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท านวัตกรรมด้านการเรียนการสอน และการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
 2.1.6 จัดโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เช่น  
E-learning 
 
   2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
        2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอ่ืนๆ 
เช่น ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น 
        2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
        2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพและการวิจัยเพ่ือพัฒนา                
การเรียนการสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ ์
 
 
 2.2.4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้  
และคุณธรรม 
 2.2.5 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
 2.2.6 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 
 2.2.7 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
 2.2.8 ส่งเสริมหรือให้ทุนการศึกษาส าหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในศาสตร์ของ
ตนเอง 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 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 าหลักสูตรนั้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ 

 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 าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

3. นักศึกษา 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
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     1) คณะแต่งตั้งอาจารย์ให้เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าด้านวิชาการ การใช้ชีวิ ตในรั้ว 
มหาวิทยาลัยและด้านอ่ืนๆ แก่นักศึกษาทุกคน พร้อมทั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งตารางเวลาการให้ค า 
ปรึกษาให้นักศึกษาทราบ        

2) คณะแต่งตั้งอาจารย์ประจ าชั้นปีเพื่อดูแลนักศึกษาในแต่ละชั้นปี  
3) จัดท าแฟ้มประวัติการให้ค าปรึกษานักศึกษาเพ่ือบันทึกประวัติการให้ค าปรึกษาของ

อาจารย์ที่ปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาในการปฏิบัติตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด นักศึกษาสามารถที่

จะยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่
ละรายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

การศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด าเนินการ
ดังนี้  

 3.2.1 ส ารวจความต้องการใช้บัณฑิตในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์จากแหล่งงานต่างๆ   
 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 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส 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 
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   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 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 
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  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
    2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
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 าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
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 
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   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์ 
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 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 
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  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     
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ยึดหลักคิดท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (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 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

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

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
      นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สามารถใช้
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ซึ่งมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล ส่วนระดับคณะมีหนังสือ 
ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ 

1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 
สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่ 

1 ห้องพักอาจารย์ 3 ห้อง 
2 ห้องบรรยายและปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 10 ห้อง 
3 ห้องบรรยายและปฎิบัติการทางสาธารณสุข 4 ห้อง 
4 ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ห้อง 
5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์ 
6 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง 
7 อาคารพยาบาล 1 หลัง 
8 คอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง 
9 เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 
10 เครื่องปริ๊นเตอร์ 1 เครื่อง 
11 จอภาพ LCD 4 อัน 
12 เครื่อง LCD 4 เครื่อง 
13 เครื่องเล่น DVD 1 ชุด 
14 โทรทัศน์ 1 เครื่อง 
15 เครื่องฉายภาพเสมือนจริง 2 เครื่อง 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนวิชาการทางสาธารณสุข และ
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 
เล่ม และมีวารสารวิชาการต่างๆ กว่า 1,800 รายการ มีต าราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ 

 นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือทางสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กว่า 300 เล่ม เพ่ือเป็นแหล่งความรู้เพ่ิมเติม 

 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
   ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ

ต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

   ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง 
และคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพเสมือนจริง และเครื่องฉายสไลด์ 

นอกจากนี้มีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน มีดังนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ 

จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ให้เพียงพอ 
โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่ใน
การให้ค าปรึกษา ห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ใน
การให้ บ ริ ก ารห นั งสื อ ต าร า เฉพ าะที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา มีเทคโนโลยีสื่อการ
สอนและการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นความใฝ่รู้ 

1. จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขครบทุกด้าน 
2. จัดให้มีห้องประจ าสาขา 
3. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ในการให้บริการหนังสือ 
วารสารเกี่ยวกับสาขา 
4. จัดสรรเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต สื่อดิจิทัล เป็นต้น 
5. สร้าง Modern Classroom 
6. จัด  Learning space ของนักศึกษาส าหรับการ
สนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ 

ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 
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 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  
 
7. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ความต้องการก าลังคนในด้านสาธารณสุขศาสตร์นั้นพบว่ายังคงมีความต้องการในระดับสูง                 
ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นผลมาจากการขยายกรอบอัตราก าลังด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับ
ปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับการยกระดับสถานีอนามัย (สอ.) เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    
(รพ.สต.) ทั่วประเทศ การเพ่ิมอัตราก าลังในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน เทศบาล 
ตลอดจนภาคเอกชน เช่น โรงพยาบาลเอกชน สมาคมสุขภาพต่างๆ ดังเช่น จังหวัดปทุมธานีมี รพ.สต. 
จ านวน 78 แห่ง ขณะนี้มีจ านวนบุคลากรประมาณ 284 คน (กรอบอัตราก าลังก าหนดอย่างน้อย      
5 คน/แห่ง) ซึ่งพบว่ายังขาดบุคลากรเป็นจ านวนมาก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลเอกชนของจังหวัดปทุมธานี ก็ยังมีบุคลากรด้านสาธารณสุขไม่
เพียงพอตามกรอบอัตราก าลัง (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี , 2562) ดังนั้นจากข้อมูลและ
สถิติข้างต้น จึงพบว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยงานด้านสาธารณสุขยังมีการขาดแคลนทั่วประเทศ 
(และมีมากในพ้ืนที่ห่างไกลจากเขตเมือง) ดังนั้นบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์จึงยังเป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ตลอดจนการท างานทางด้านสาธารณสุขในหน่วยงานเอกชนก็มีความต้องการบัณฑิตที่
จบทางด้านสาธารณสุขศาสตร์มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี 

8. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ     
การเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 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 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ .6 ภายใน 30 วัน  หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา          

X X X X X 

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

X X X X X 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือ การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

X X X X X 

9 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X X X 

10 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

11 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

13 อาจารย์ประจ าทุกคนมีคุณสมบัติครบตามก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์
เป็นอย่างน้อย 

X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



80 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 คณะจัดให้มีการประเมินกลยุทธ์ของแต่ละรายวิชาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

จะพิจารณาตามกลยุทธ์ที่เสนอไว้ในรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา  
1.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนแบบมีส่วนร่วมโดย 

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน องค์กร/หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต
และนักศึกษาในหลักสูตร 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 
    2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 
          ด าเนินการประเมินจากนักศึกษาโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา         
ซึ่งอาจารย์นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้  นอกจากนี้อาจจัด
ประชุมก่อนนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาส าหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรือ
อาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 
    2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
          ด าเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานหรือใช้วิธีการ            
ส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต 
    2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
          ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ในแต่ละปี และ ประเมิน

คุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 
คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และจาก 
มคอ.7 

4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ หรือกรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะ

ด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย โดยในการปรับปรุงย่อยนั้น
ควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

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 ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี ” หมายความว่ า อธิ การบดี มหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์                                                                              
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยง6านที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด ม ห า วิท ย าล ัย ร าชภ ัฏ ว ไล ยอล งก รณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์          
จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 



85 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี 

“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      
แตล่ะรายวิชา 

“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 ให้ เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 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 
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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 และสื่อ

ประกอบ     การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (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

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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 
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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 าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งบุคคลเพ่ือท 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 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า        

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่ วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ ใช้ 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 าช า ติ  ( International Education) เป็ น ก า ร               
จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
ในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

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     
ในระดับปริญญาตรีเพ่ือรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
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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 เวลาในการศึกษาไม่น้ อยกว่า 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 

20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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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 าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมั ธยมศึกษาตอนต้นหรือเที ยบเท่ าจาก
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 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25 .1  นั กศึ กษาเต็ ม เวลา หมายถึ ง นั กศึ กษ าที่ มี ก ารลงทะเบี ยน เรียน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          
9 หน่วยกิต 
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25.2 นั กศึ กษาไม่ เต็ ม เวลา หมายถึ ง นั กศึ กษาที่ มี การลงทะเบี ยน เรี 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 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง 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 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร 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 

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 
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28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่ก 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 ให้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกต ิ
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่ พิ เศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

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 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
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32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         
3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและการ
ประเมินผล 

 
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 า เนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 
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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 
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 
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กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่าง ๆ  มีดังนี้ 
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 นักศึกษาท่ีได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

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
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รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกติเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

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 

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 
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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  ได้ ศึ ก ษ าอยู่ ใน ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าม าแ ล้ ว ไม่ น้ อ ย ก ว่ า                                               

1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
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  
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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 
และต้องเรียนเพิม่รายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  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 และได้ผลการ
ประเมินผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้นก 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 
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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) 
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 
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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 

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 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดี ไม่ เกิน                

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

57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติ ให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่           
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 
59.4 ได้ ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ 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 าภาคฤดูร้อนมารวมเป็ น             
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 
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หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์             

การประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
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
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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 ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรี ยนแบบไม่เต็ม
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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ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

............................................. 
 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้เพ่ิมเติมข้อความใน ข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

 “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ     ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน” 
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๗  
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ข้อ ๕ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๑๖ เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลักสูตรนั้น แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ก็ได้ ทั้ งนี้ต้องไม่ ขัดหรือแย้งกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ” 

 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ ๑๘.๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“๑๘.๑๒ การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๗ ให้เพ่ิมข้อ ๑๘.๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“๑๘.๑๓ การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 

ข้อ ๘ ให้เพ่ิมข้อ ๒๓/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๒๓/๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

(๑) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคม

รังเกียจ 
(๓) มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

 ๒๔.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี 

 ๒๔.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัตจิากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมข้อ ๒๔/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๒๔/๑ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
  ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๕ ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
๒๕.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกติ  ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
๒๕.๒ นักศึกษาไม่ เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน                                                                  

ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
๒๕.๓ นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้ น  หรือหลักสูตร อ่ืนๆ ที่

มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๖.๓.๑ ๒๖.๓.๒ ๒๖.๓.๓ ๒๖.๓.๔ และ ๒๖.๓.๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน 

“๒๖.๓.๑ วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
อาจเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ือให้
ครบโครงสร้างในการส าเร็จการศึกษา  

๒๖.๓.๒ วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้ 

ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๑๐ คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”  
 ข้อ ๑๓ ให้เพ่ิมข้อ ๒๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 
 “ข้อ ๒๖/๑ การลงทะเบียนเรียน ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
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 ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม ่

๓๕.๑ นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษา
ยังไม่สมบูรณ ์

๓๕.๒ ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ นักศึกษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดทุกประการหากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สห
กิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการ
ให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อีกครั้ง 

๓๕.๓ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอ่ืนก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้” 
 ข้อ ๑๕ ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ ๓๖.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

“กรณีการประเมินผลส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ในการประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๗.๔.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“๓๗.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบปลาย
ภาคต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับ
อนุญาตจากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุม
สอบ หากไม่มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน
ตามคะแนนที่มีอยู่หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น 
“F”” 

ข้อ ๑๗ ให้เพ่ิมข้อ ๔๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้   

“ข้อ ๔๖/๑ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 
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ข้อ ๑๘ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

“ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”  
 ข้อ ๑๙ ให้เพ่ิมข้อ ๖๑/๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้  

“ข้อ ๖๑/๑ นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖๓.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
 “๖๓.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน” 
 ข้อ ๒๑ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๖๓.๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

“ข้อ ๖๓.๓.๔ การส าเร็จการศึกษาส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ  วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
       
                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
                                       ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข  
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ. 08) พ.ศ. 2559 
 
1. ชื่อหลักสูตร 
    ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  
    ภาษาอังกฤษ : General Education 

 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่  25 
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ 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 
 วิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสูตรปรับปรุง 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 ได้ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้ เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ



113 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชุปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

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 และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของส านักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  

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

4. จากการประชุมคณบดีและประธานหลักสูตรเพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 

 
4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 4.1 ปรัชญา 

 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  รู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
 วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
 4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก ่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 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาค
การศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้สอนมีทั้งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณาจารย์คณะต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 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 ที่เข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ให้
ครบตามโครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  ภาษา และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้
มีจ 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 กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  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)  

   Digital Intelligenc 
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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 การน าเสนอ
สารด้วยวาจา ลายลักษณ์ อักษรอย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ และ
สถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โดยเน้นการฟัง การพูด ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง 
และผู้อ่ืน การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การ
นัดหมาย และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      
สื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
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รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม        
มีทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสม
กับเพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อม
ในชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 
VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ         
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
 
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 



118 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชุปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE110   ความฉลาดทางดิจิทัล   (Digital Intelligence)       2(1-2-3)  

    การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย 
ของตนเองในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
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 
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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 
        2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
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 
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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  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์ 

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 รวมถึง
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและ 

น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
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9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในชั้นเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ จาก หนั งสือ เอกสาร งานวิจัย 
อินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูลต่าง ๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่าง ๆ  
9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1) ประเมินผลจากการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่าง ๆ  
 3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (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 าเนนิชีวิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก    

⬤   ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤  ⬤ 

8 VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ ⬤   ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤  ⬤ 

9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล ⬤  ⬤  ⬤  ⬤ ⬤ ⬤  

10 VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ ⬤  ⬤  ⬤ ⬤ ⬤  ⬤  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ที ่2565/2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการวิพากษ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งที่ 1 วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 

 
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร  
 1. อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร  ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 2. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 4. รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีระเวชเจริญชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 6. อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี    กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7. อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ   กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 8. อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา   กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9. อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์   กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร  เวลา 9.00 น.   
 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

ข้อเสนอแนะของ ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์  มีดังนี้ 
1) หัวข้ออาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา แนะน าให้ปรับข้อ 8.3 โดยระบุ

อาชีพอาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ในระดับโรงเรียนหรือระดับมัธยมศึกษาให้ชัดเจน 
 2) หัวข้อสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม แนะน าให้เพ่ิมปี พ.ศ. และ
อ้างอิงแหล่งที่มา ของสถานการณ์สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึน 
 3) แนะน าว่าให้หลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โดยอาจจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่
มีความผู้พิการเข้าศึกษาในหลักสูตร 
 4) แนะน าให้ปรับแผนการรับนักศึกษา เช่น ในปี 2563 รับ 100 คน ปี 2564 รับ 80 คน ปี 
2565 รับ 70 คน เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มการลดลงของนักศึกษา ถ้าตั้งการรับไว้สูง จะท าให้มี
ปัญหาเมื่อจ านวนนักศึกษาไม่ตรงกับเป้าหมายการรับที่ตั้งไว้  
 5) แนะน าให้เพ่ิมรายวิชาการดูแลสุขภาพและภูมิปัญญาไทยหรือการดูแลสุขภาพทางเลือก 
ส่วนรายวิชาหลักชีวสถิติ แนะน าให้เปลี่ยนจากการเรียนในปี 1 เทอม 1 เป็น ปี 3 เทอม 1 เพ่ือให้
สอดคล้องกับรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขในปี 3 เทอม 2   
 6) แนะน าให้รวมรายวิชาที่คล้ายกันหรือปรับลดจ านวนหน่วยกิตของบางรายวิชาเลือก จาก 
3 หน่วยกิต เป็น 2 หน่วยกิต เพ่ือท าให้หน่วยกิตรวมไม่สูงเกินไป เช่น วิชากฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ วิชาหลักประกันสุขภาพ วิชาเภสัชวิทยาทางสาธารณสุข วิชาการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 
วิชาประชากรศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
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 7) แนะน าว่าให้พิจารณาจุดด าจุดขาวในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) โดยให้เน้นจุดด าที่สะท้อนการเรียนรู้
ในแต่ละด้านของแต่ละรายวิชานั้นจริง 

 
 ข้อเสนอแนะของ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล  มีดังนี้ 
1) เพ่ิมสภาวิชาชีพในหัวข้อสถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ /เห็นชอบ

หลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ควบคุมโดยสภาการสาธารณสุขชุมชน จึง
จ าเป็นต้องให้สภาวิชาชีพเห็นชอบต่อหลักสูตร  

2) หัวข้อสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แนะน าให้เพ่ิมสถานการณ์แนวโน้มของ
การดูแลสุขภาพ ทิศทาง สถานการณ์ ความเป็นมา และความจ าเป็นของความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นนโยบายที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่มุ่งพัฒนาด้าน
การแพทย์และสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม  
 3) ควรเรียงล าดับของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรใหม่ โดยปรับให้วัตถุประสงค์ข้อ 1.3.2 เป็น
ล าดับที่ 1 วัตถุประสงค์ข้อ 1.3.4 เป็นล าดับที่ 2 วัตถุประสงค์ข้อ 1.3.3 เป็นล าดับที่ 3 วัตถุประสงค์
ข้อ 1.3.6 เป็นล าดับที่ 4 ส่วนวัตถุประสงค์ข้อ 1.3.1 กับ 1.3.5 ให้รวมกันเป็นวัตถุประสงค์ล าดับที่ 5 
โดยปรับเป็นมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสาธารณสุขและจิตอาสา  
 4) เห็นว่าจ านวนหน่วยกิตรวมที่นักศึกษาต้องเรียนมากเกินไป ส่งผลให้เด็กไม่อยากมาเรียน 
ควรจัดกลุ่มรายวิชาที่มีองค์ความรู้คล้ายคลึงกันที่สามารถมาผนวกกันได้ เช่น วิชาพ้ืนฐานอนามัย
สิ่งแวดล้อมกับวิชาพ้ืนฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถเรียนแบบบูรณาการได้โดยจัดการ
เรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงหรือมอบโจทย์ให้ผู้เรียนแก้ไขปัญหา จะท าให้
ผู้เรียนสนใจ สนุกสนาน และมีความสุขในการเรียนมากยิ่งขึ้น วิชาชีวสถิติทางสาธารณสุข ระบบ
สารสนเทศ และระบาดวิทยา สามารถน าสามวิชานี้มาบูรณาการเข้าด้วยกัน   

 
ข้อเสนอแนะของ รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีระเวชเจริญชัย มีดังนี้ 
1) เห็นด้วยกับรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล ในการจัดเรียงล าดับของ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรใหม่ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของเป้าหมายของหลักสูตรที่มุ่งหวัง
ให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามที่ต้องการหลังส าเร็จการศึกษา 

2) ควรค านึงถึงหน่วยกิตที่เพ่ิมจากเดิม 140 หน่วยกิต เป็น 145 หน่วยกิต จะหาคนมาเรียน
ยาก การที่ให้เรียนหน่วยกิตมากเกินไปอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะตามเกณฑ์ 
สกว. ระบุชัดเจนว่าต้องเรียนไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต หลักสูตรจึงควรค านึงถึงประโยชน์ที่นักศึกษา
จะได้รับจากการเรียนหน่วยกิตที่มากเกินไปว่ามันคุ้มหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ด้านสุขภาพ เปลี่ยนแปลงไปมาก จ าเป็นหรือไม่ที่ต้องให้นักศึกษาอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น ควรเน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนปฏิบัติมากขึ้น และถ้าลดจ านวนหน่วยกิตลงอาจท าให้นักศึกษาสามารถจบได้เร็วขึ้น 
เช่น ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง ส่งผลให้นักศึกษาได้ท างานเร็วขึ้น หรือเรียนต่อในระดับที่
สูงขึ้น เป็นการดึงความสนใจให้แก่ผู้ที่จะเข้ามาเรียนว่าสามารถจบการศึกษาได้เร็วกว่าระยะเวลาที่
ก าหนดในหลักสูตร 
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3)  ควรเน้นให้จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ซึ่งไม่จ าเป็นจะต้องเรียนหน่วยกิ
ตมากเกินไป แนะน าว่าให้ปรับลดชั่วโมงการสอน และค านึงถึงรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
เนื่องจากปัจจุบันมีการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากข้ึน ผู้เรียนมีทางเลือกเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้
เกิดปัญหาจ านวนผู้ที่สนใจเข้าเรียนลดน้อยลงได้ 

 
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร  เวลา 16.30 น.  
  
   
                                  (ลงชื่อ)...................................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร                
                                             (อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์) 
                                               กรรมการและเลขานุการ 
 
                                   (ลงชื่อ)..............................................ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
                                         (อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร) 
                                                  ประธานกรรมการ 
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ภาคผนวก จ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
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ผลทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ นางอารีย์   สงวนชื่อ 
    1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    1.2 ประวัติการศึกษา 

 

1.3 ผลงานทางวิชาการ 
 1.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 

- 
         1.3.2 งานวิจัย  
Sanguanchue, A. Tanthanapanyakorn, P. & Arsa, R. (2019). The Prevalence and Associated  
 Factor of Depression among Older People with Chronic Diseases in Wang Noi  
 District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. Journal of Yala Rajabhat University.  
 Volume 14, No. 2. July-September. 2019: 277-287.  
Sanguanchue, A. Tanthanapanyakorn, P. & Silaparassamee, R. (2019).  Factors Associated to 

Stress among Elderly People in Chiabadan Sub-District, Chaibadam District, Lopburi 
Province. Journal of Safety and Health. Volume 12, No. 1. January-Aprill. 2019: 1-11.  

Tanthanapanyakorn, P. Sanguanchue, A. & Arsa, R.  ( 2019) .  Factors Associated to 
Mental Health Status of Older People in Nang Rong District, Buriram Province. 
Journal of Nursing and Education, Volume 12, No. 2. July-September. 2019: 15-30.  

 
    1.4 ประสบการณ์การสอน  
          28 ปี 
 
 1.5 ภาระงานสอน 

1.5.1 วิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
1.5.2 วิชาพฤติกรรมศาสตร์และการส่งเสริมความปลอดภัย 
1.5.3 วิชาการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.5.4 วิชาการวัดและประเมินผลทางสุขศึกษา 

 
 
 
 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2531 
ปริญญาตรี ค.บ. (สุขศึกษา) วิทยาลัยครูนครปฐม 2527 
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2. ชื่อ นายรัฐพล  ศิลปรัศมี 
    2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
    2.2 ประวัติการศึกษา 

 

2.3 ผลงานทางวิชาการ 
 2.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  

- 
         2.3.2 งานวิจัย  
Sanguanchue, A. Tanthanapanyakorn, P. & Silaparassamee, R. (2019).  Factors Associated to 

Stress among Elderly People in Chiabadan Sub-District, Chaibadam District, Lopburi 
Province. Journal of Safety and Health. Volume 12, No. 1. January-Aprill. 2019: 1-11.  

Sillaparassamee, R., Tantrakarnapa, K. & Chinwetkitvanich, S. (2016). Development model of 
oxide of nitrogen concentration and land use characteristics in Bangkok area. 
Environmental Asia. Volume 9, No. 2. May-Agust. 2016: 111–117. 

 
 

    2.4 ประสบการณ์การสอน  
         12 ปี 
 
 2.5 ภาระงานสอน 

2.5.1 พ้ืนฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2.5.2 ระบบสารสนเทศและการจัดการทางสาธารณสุข 
2.5.3 มลพิษกับสุขภาพ 
2.5.4 มลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ 

 
 
 
 
 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
2558 

ปริญญาโท วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2551 
 

ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2545 
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3. ชื่อ นายปัณณทัต ตันธนปัญญากร 
    3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
    3.2 ประวัติการศึกษา 

 

3.3 ผลงานทางวิชาการ 
 3.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 

- 
         3.3.2 งานวิจัย  
Mingmai, K. (2017). The Prevalence and Associated Factors of Depression among the 

Older Patients in a Geriatric Clinic. BUDDHACHINARAJ MEDICAL JOURNAL. 
Volume 34, No. 1. January-Aprill. 2017: 4-11. 

Mingmai, K. (2017). Knowledge Attitude and Herbal Usage Behaviors among Older People with 
Chronic Diseases in Tha Ruea District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. WICHCHA 
JOURNAL. Volume 36, No. 2. July-December. 2017: 56-69. 

Mingmai, K. (2018). Quality of Life among Older People with Chronic Diseases in Wiset 
Chai Chan, Ang Thong Province. The Golden Teak:  Science and 
Technology Journal. Volume 5, No. 1. January-Aprill. 2018: 20-35. 

Mingmai, K. (2018). The Prevalence and Factors Related to Depression among Older 
People in Tab Sakae District, Prachuap Khiri Khan Province. Journal of 
Nursing and Education. Volume 11, No. 2. January-Aprill. 2018: 15-30.  

Sanguanchue, A. Tanthanapanyakorn, P. & Arsa, R. (2019). The Prevalence and Associated  
 Factor of Depression among Older People with Chronic Diseases in Wang Noi  
 District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. Journal of Yala Rajabhat University.  
 Volume 14, No. 2. July-September. 2019: 277-287.  
 
    3.4 ประสบการณ์การสอน  
         4 ปี  
  
 
 
 

ระดับ คุณวุฒิ-สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
2558 

 
ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2555 
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 3.5 ภาระงานสอน 
3.5.1 วิชาวิทยาการระบาด 
3.5.2 วิชาอนามัยชุมชน 
3.5.3 วิชาชีวสถิติทางสาธารณสุข 
3.5.4 วิชาระเบียบวิธีจัยทางสาธารณสุขชุมชน 
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4. ชื่อ นางสาวฉัตรประภา ศิริรัตน์ 
    4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
    4.2 ประวัติการศึกษา 

 

4.3 ผลงานทางวิชาการ 
 4.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
 - 
          4.3.2 งานวิจัย  
Thongnopakun, S., Sirirat, C., Visanuyothin, S., Manwong, M. & Thongkhamdee. S. (2019). 

Self-efficacy and social support to prevent teenage pregnancy in universities, 
Thailand.  Journal of Public Health and Development.  Volume 17, No.  1. 
January-Aprill. 2019: 47-59. 

นัชชา ยันติ และฉัตรประภา ศิริรัตน์. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรค
หลอดเลือดสมองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลแห่งหนึ่งในอ าเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ . ปีที่ 11, ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-
สิงหาคม. 2562: 23-32. 

Sirirat, C., Pumpaibool, T. & Phupong, V. (2015). Knowledge, Attitude and Intention of 
Preventing Unwanted Pregnancy among Female Undergraduate Students in 
Bangkok, Thailand.  Journal of Health Research.  Volume29, No.  2. January-
Aprill. 2015: 193-199. 

 
    4.4 ประสบการณ์การสอน  
         3 ปี  
 
 4.5 ภาระงานสอน 

4.5.1 วิชาอนามัยครอบครัว 
4.5.2 วิชาจิตวิทยาทางสาธารณสุข 
4.5.3 วิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
4.5.4 วิชาพฤติกรรมศาสตร์ทางสาธารณสุข 
 
 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 

 
ปริญญาตรี วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรม

สุขภาพ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 2557 
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5. ชื่อ นายสุกฤษฏิ์ ใจจ านงค์ 
    5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
    5.2 ประวัติการศึกษา 

 

5.3 ผลงานทางวิชาการ 
 5.3.1 ต ารา หนังสือ งานแปล  
  - 
          5.3.2 งานวิจัย  
สุกฤษฏิ์ ใจจ านงค์, ฐิติมา นาดี, ภัชราภรณ์ กองเกิด. (2562). การศึกษาผลลัพธ์สมรรถภาพทางการ

เห็นตามแนวทางของ ICF และความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ เครื่องช่วยทางการเห็น . 
วารสารวิชาการสาธารณสุข. ปีที่ 28, ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม. 2562: 13-121. 

พิมลพร เชาวน์ไวพจน์, ณัฐวุฒิ ค านวนฤกษ์, บุศรินทร์ นันทานุรักษ์สกุล และสุกฤษฏิ์ ใจจ านงค์. 
(2562). ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านที่มีการสร้างตามหลักการออกแบบเพ่ือสากลกับ
อุบัติการณ์การหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. ปีที่ 13, ฉบับ
ที่ 1. มกราคม-เมษายน. 2562: 73-83. 

 
    5.4 ประสบการณ์การสอน  
         3 เดือน  
 
 5.5 ภาระงานสอน 

5.5.1 วิชาการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 
5.5.2 วิชาการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ 
5.5.3 วิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 

สาขาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2561 

 
ปริญญาตรี วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ) 

 
มหาวิทยาลัยศรีนคริน 
ทรวิโรฒ 

2557 
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6. ชื่อ นางสาวสุทธิดา แก้วมุงคุณ 
    6.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
    6.2 ประวัติการศึกษา 

 
6.3 ผลงานทางวิชาการ 

 6.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
 - 
          6.3.2 งานวิจัย  
Wattanachai, N. & Kaewmoongkun, S. (2017). Warfarin:  Pharmacology and Factors 

Affecting its Response. Srinagarind Med J. Volume 32 , No. 1. May-August. 
2017: 189-199.  

Wattanachai, N., Kaewmoongkun, S., Pussadhamma, B., Makarawate, P.,  Wongvipaporn, C., 
Kiatchoosakun, S. & Tassaneeyakul, W. (2017) . The impact of non-genetic and 
genetic factors on a stable warfarin dose in Thai patients.  Eur J Clin 
Pharmacol. Voiumn 73, No. 8. May-August. 2017: 973-980.  

Wattanachai, N., Kaewmoongkun, S., Makarawate, P., Nakkam, N., Pussadhamma, B., 
Wongvipaporn, C., Kiatchoosakun, S., Vannaprasaht, S. & Tassaneeyakul, W. 
(2018) .   The Study of CYP2C19 Genetic  Polymorphisms in  Thai  Patients 
Taking Stable Doses of Warfarin Thai.  J Pharmacol. Volume 40, No. 1. 
January-Aprill. 2018: 5-16.  

 
    6.4 ประสบการณ์การสอน  
         1 ปี  
 
 6.5 ภาระงานสอน 

6.5.1 วิชาหลักสาธารณสุขวิชาหลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย 
6.5.2 วิชาเภสัชวิทยาทางสาธารณสุข 
6.5.3 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางสาธารณสุข 
6.5.4 วิชาการวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน 
6.5.5 วิชาการจัดการความเสี่ยงในสถานพยาบาล 
 

 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (เภสัชวิทยา)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
2560 

 
ปริญญาตรี พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  2555 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
สรุปข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

1. ควรมีการจัดตั้งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ตอบ ควร เพราะปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาที่ต้องด าเนินการแก้ปัญหาและต้องพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง ถ้ามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางสาธารณสุขมากขึ้นจะเกิดประโยชน์มากข้ึน 
2. เนื้อหาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง 

ตอบ ควรมีการพัฒนาขึ้น เพ่ิมวิชาที่มีความจ าเป็นต้องน าไปใช้ผสมผสานกัน เช่น           
เพ่ิมการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  ยา  โรคติดต่อเรื้อรัง  โรคที่ป้องกันได้  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพราะ
เวลาปฏิบัติจริงจ าเป็นต้องน าความรู้เหล่านี้ไปใช้เป็นพื้นฐานร่วมกับสหวิชาชีพ 

3. นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรสาธารณสุขต้องมีทักษะ ความรู้ อะไรเพิ่มเติม 
ตอบ นักศึกษาควรมีความรู้ ทักษะทางด้านการตรวจ/รักษาโรคเบื้องต้น ความรู้ทางด้าน

เภสัชสาธารณสุข  โรคที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข  โรคติดต่อ เพิ่มเติม 
4. ต้องการให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขมีลักษณะอย่างไร 

ตอบ บุคลากรทางด้านสาธารณสุขควรเป็นผู้ที่มองกว้างครอบคลุม ดูแลอย่างเป็นองค์
รวมไม่แยกส่วน เข้าใจพื้นฐานแต่ละองค์กร ชุมชน สังคมที่เราปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งจะได้ประโยชน์มากขึ้น 

5. ในปัจจุบันคิดว่าแนวโน้มการเรียนเกี่ยวกับสาธารณสุขเป็นอย่างไร 
ตอบ  ในการเรียนเกี่ยวกับสาธารณสุขจะมีประโยชน์ต่อสังคม สามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้และมีผู้สนใจเรียนในด้านนี้มากยิ่งข้ึน 
6.  เปรียบเทียบระหว่างในอดีตและปัจจุบันสายงานด้านสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างไร 
ตอบ การท างานในสายงานสาธารณสุขมีการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์/คุณภาพ 

ผลส าเร็จของงานมากขึ้นมีตัวชี้วัดเป็นตัวควบคุม/ก ากับ ท าให้มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ และมีการ
แข่งขันพัฒนาการท างาน/การให้บริการในแต่ละหน่วยงาน 
 
เกณฑ์ในการประเมินผล 

การส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ได้ท าการ
ส ารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน สถานประกอบการทาง
สุขภาพ ของจังหวัดปทุมธานี ปี 2562 จ านวน 200 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยอาศัยจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์จากเครื่องมือการ
วิจัยที่ท่านอ่ืนๆ ได้ท าไว้ในเรื่องที่เก่ียวข้อง โดยจัดท าแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน  
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ทางหลักสูตรได้ติดต่อไปยังหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือแจกแบบสอบถามให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางสาธารณสุข โดยแจกแบบสอบถามไป
ทั้งหมด 200 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจ านวน 198 ชุด และท าการคัดแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณ์เชื่อถือได้ เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้จ านวน 198 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 99   
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมดและคัดเลือก
เฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปล
ความหมายโดยการเทียบเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ในแต่ละข้อค าถาม ดังนี้                   
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 103) 

รายงานสรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของความพึงพอใจ         
แบ่งออกเป็น 5 ระดับความคิดเห็นคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยใช้เกณฑ์         
ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ พึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจน้อยที่สุด 
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คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

ข้อค าถาม 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

เฉลี่ย SD. 
ระดับความ

พอใจ 
1. ด้านคุณธรรม 
   1.1 ความมีระเบียบวินัย 45 153 0 0 0 4.23 0.42 มาก 
   1.2 ความซื่อสัตย์สุจริต 148 50 0 0 0 4.75 0.44 มากที่สุด 
   1.3 ความรับผิดชอบ 136 62 0 0 0 4.69 0.46 มากที่สุด 
   1.4 ความเสียสละ ความมี
น้ าใจ จิตอาสา 

115 83 0 0 0 4.58 0.49 มากที่สุด 

   1.5 ความตรงต่อเวลา 98 100 0 0 0 4.49 0.50 มาก 
   1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 158 40 0 0 0 4.80 0.40 มากที่สุด 
2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษา 

141 30 27 0 0 4.58 0.72 มากที่สุด 

   2.2 มีทักษะในการปฏิบัติ 
งาน ในสาขาวิชาที่ศึกษา 

147 51 0 0 0 4.74 0.44 มากที่สุด 

 
   3.1 มีความสามารถในการ
สืบค้น การวิเคราะห์ การแปล
ความหมาย และการประเมิน
จากข้อมูลสารสนเทศ 

5 187 6 0 0 3.99 0.24 มาก 

   3.2 มีทักษะในการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 

25 158 15 0 0 4.05 0.45 มาก 

   3.3 มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ ในการแก้ปญัหาโดย
ใช้พื้นฐานจากความรู้และทักษะ
ที่ศึกษา 

144 51 3 0 0 4.71 0.49 มากที่สุด 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ์ดี สามารถท างานเป็น
ทีมได ้

174 24 0 0 0 4.88 0.33 มากที่สุด 

   4.2 สามารถเป็นผู้น าและผู้
ตามที่ด ี

165 33 0 0 0 4.83 0.37 มากที่สุด 

   4.3 มีความสามารถในการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 

159 34 5 0 0 4.78 0.47 มากที่สุด 
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ข้อค าถาม 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

เฉลี่ย SD. 
ระดับความ

พอใจ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   5.1 ประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสมใน
การศึกษาค้นคว้าและ
แก้ปัญหา 

55 142 1 0 0 4.27 0.46 มาก 

   5.2 ใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูล เกบ็รวบรวม
ข้อมูลประมวลผลข้อมลู แปล
ความหมายและน าเสนอข้อมลู
ได้อย่างถูกต้อง 

72 124 2 0 0 4.35 0.50 มาก 

   5.3 มีทักษะการสื่อสารและ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

89 104 5 0 0 4.42 0.54 มาก 

   5.4 มีความสามารถในการ
สื่อสารไดม้ากกว่า 1 ภาษา
และมภีาษาเป็นสากล 

39 157 2 0 0 4.19 0.42 มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชุปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
หลักสตูรสาธารณสุขศาสบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
หลักสตูรสาธารณสุขศาสบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
ปรับปรุงตามวงรอบของการ

พัฒนาปรับปรุงหลักตูรภายใน 5 ปี 
 

2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
เหตุผล 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต  
   
1. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ตามหลักสูตรหมวดศึกษาท่ัวไป 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 7 หน่วยกิต มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
13 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
13 หน่วยกิต ในพระบรมราชูปถัมภ ์

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลย ี

8 หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลย ี

10 หน่วยกิต  

2. หมวดวิชาเฉพาะ  104 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต  
2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  97 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  90 หน่วยกิต  

2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 61 หน่วยกิต 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 54 หน่วยกิต  
2.1.2 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง  36 หน่วยกิต 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง  36 หน่วยกิต  

2.2 กลุ่มวิชาปฏบิัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

7 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาปฏบิัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

10 หน่วยกิต  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
เหตุผล 

กลุ่มวชิาบังคับ กลุ่มวชิาบังคับ  
SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 

Physics for Everyday Life 
กฎเกณฑ์  ทฤษฎี ในทางกลศาสตร์  เสียง แสง ความร้อน 
แม่เหล็กไฟฟ้า การประยุกต์กฎเกณฑ์และทฤษฎีดังกล่าวส าหรับ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของการใช้ 

2(1-2-3) SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 
Physics for Everyday Life 
กฎเกณฑ์ ทฤษฎีในทางกลศาสตร์ เสียง แสง ความร้อน 
แม่เหล็กไฟฟ้า การประยุกต์กฎเกณฑ์และทฤษฎีดังกล่าว
ส าหรับ เครื่ องใช้ ในชี วิ ตประจ าวัน โดยค านึ งถึ ง
ประสิทธิภาพของการใช้ 

2(1-2-3)  

SCH222 เคมีอินทรีย ์
Organic Chemistry 
โครงสร้าง และปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของสารเคมีต่างๆ 
เช่น อัลเคน อัลคีน  อัลคายน์ ไดอีน เบนซีน อารีน อัลคิล
เฮไลด์ แอลกอฮอล์ และฟีนอล อีเธอร์และเอพอกไซด์ อัล
ดีไฮล์และคีโตน กรดอินทรีย์ รวมทั้งสารที่เป็นอนุพันธ์ของ
กรดอินทรีย์ 

3(2-2-5) SCH222 เคมีอินทรีย ์
Organic Chemistry 
โครงสร้าง และปฏิกิริยา และสเตอริ โอเคมีของ
สารเคมีต่างๆ เช่น อัลเคน อัลคีน  อัลคายน์ ไดอีน 
เบนซีน อารีน อัลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ และฟีนอล อี
เธอร์และเอพอกไซด์ อัลดีไฮล์และคีโตน กรดอินทรีย์ 
รวมทั้งสารที่เป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์ 

3(2-2-5)  

SCH102 เคมีทั่วไป  
General Chemistry 
โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง 
ของเหลว แก๊ส สมดุลเคมี กรด เกลือ 

3(3-0-6) SCH102 เคมีทั่วไป  
General Chemistry 
โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ 
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สมดุลเคมี กรด เกลือ 

3(3-0-6)  

SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป          
General Chemistry Laboratory                   
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคและหลักปฏิบัติทั่วไปในการใช้
ห้องปฏิบัติการ การจ าแนกประเภทสารเคมีจากฉลากข้างขวด

1(0-3-2) SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป            
General Chemistry Laboratory                   
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคและหลักปฏิบัติทั่วไปในการ
ใช้ห้องปฏิบัติการ การจ าแนกประเภทสารเคมีจาก

1(0-3-2)  
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

สาร เกรดสารเคมี จุดเดือด จุดหลอมเหลว การใช้เครื่องมือ
พื้นฐาน พีเอช ค่าคงท่ีของการแตกตัว   

ฉลากข้ างขวดสาร เกรดสารเคมี  จุด เดือด จุ ด
หลอมเหลว การใช้เครื่องมือพื้นฐาน พีเอช ค่าคงที่
ของการแตกตัว 

SCH252 ชีวเคมี 
Biochemistry 
โครงสร้างหน้าที่  และหลักการเมทาบอลิซึมของสารชีว
โมเลกุล การหายใจระดับเซลล์ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน 
เอนไซม์ กรดนิลคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน และเกลือแร่ รวมถึง
หลักการของพันธุศาสตร์เชิงชีวเคมีที่ เกี่ยวข้องกับกรด
นิวคลีอิกและโปรตีน 

2(2-0-4) SCH252 ชีวเคมี 
Biochemistry 
โครงสร้างหน้าที่ และหลักการเมทาบอลิซึมของสาร
ชีวโมเลกุล การหายใจระดับเซลล์ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด 
โปรตีน เอนไซม์ กรดนิลคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน และ
เกลือแร่ รวมถึงหลักการของพันธุศาสตร์เชิงชีวเคมีที่
เกี่ยวข้องกับกรดนิวคลีอิกและโปรตีน 

2(2-0-4)  

SBT104 ชีววิทยา 1 
Biology 1 
หลักชีววิทยาพื้นฐาน สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต สมบัติ
ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ การ
สืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การจ าแนกประเภทของ
สิ่งมีชีวิต 

3(3-0-6) SBT102 ชีววิทยาท่ัวไป 
General Biology                   
สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ องค์ประกอบ 
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โพรคาริดอต และยูคาริ
ดอต การแบ่งเซลล์ การล าเลียง การเคลื่อนที่เข้าออก 
เมแทบอลิซึม การหายใจและการสังเคราะห์แสง 
เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 
การสืบพันธุ์ โครงสร้างของพืช โครงสร้างของสัตว์ 
ความหลากหลายของสิ่งมี ชีวิต หลักพันธุศาสตร์
เบื้องต้น วิวัฒนาการ พฤติกรรมของสัตว์ นิเวศวิทยา 
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) ปรับให้มีความ
ทั น ส มั ย แ ล ะ
สอดคล้องกับ
ม า ต ร ฐ า น
วิชาชีพ 

SBT106 ชีววิทยา 2 
Biology 2 
เมทาบอลิซมึ การแลกเปลีย่นสาร เอนไซม์ การสังเคราะห์
ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ การขนสงและการคายน้ า 
สมดลุภายในเซลล์ การท างานของระบบต่างๆ พันธศุาสตร์ 
พฤติกรรมและการปรับตัว สิ่งมีชีวติกับสภาวะแวดล้อม การ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

SBT105 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
Biology Laboratory 1 
ปฏิบัติการเรื่องคุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรต   ลิปิด โปรตีน 
กรดนิวคลีอิก วิตามิน การใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ การแบ-
งเซลล์ เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต
และการจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 

1(0-3-2) SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
General Biology Laboratory 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ การ
แบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ การแลกเปลี่ยนสารเช่น การแพร่ 
การออสโมซิส การสังเคราะห์แสง  การหายใจ การ
ล าเลียง การคายน้ า การสืบพันธ์ของสิ่งมีชีวิต การ
เจริญเติบโต การจ าแนกของสิ่งมีชีวิต การท างานของ
ระบบต่างๆเช่นกล้ามเนื้อระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
ประสาท พันธุศาสตร์ พฤติกรรม การปรับตัว ระบบ
นิเวศ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

1(0-3-2) ปรับให้มีความ
ทั น ส มั ย แ ล ะ
สอดคล้องกับ
ม า ต ร ฐ า น
วิชาชีพ 

SBT107 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
Biology Laboratory 2 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสาร เชน การแพร่ ออสโม
ซิส เอนไซม์การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การขนสง 
การคายน้ าก ารท า งานของระบ บต่ างๆ  เช่ น  ระบ บ 
กล้ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ฮอร์โมนสัตว์ 
ฮอร์โมนพืช พันธุศาสตร์ พฤติกรรมการปรับตัว ระบบนิเวศ 
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

1(0-3-2) 

SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 
Public Health Microbiology and Parasitology 
ชนิด รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิตของจุลินทรีย์และปรสิตที่ก่อ
โรคและให้เกิดโรค กลไกการตอบสนองของผู้ถูกอาศัยที่มีต่อ
จุลินทรีย์และปรสิต การเกิดพยาธิสภาพ กระบวนการติดต่อ
ในชุมชน การควบคุมและการป้องกันจุลินทรีย์และปรสิตที่
เป็นปัญหาสาธารณ สุขของประเทศไทย และการฝึก
ปฏิบัติการตรวจหาจุลินทรีย์และปรสิตที่ส าคัญในปัญหา
สาธารณสุข 

3(2-2-5) SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 
Public Health Microbiology and Parasitology   
ชนิด รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิตของจุลินทรีย์และ
ปรสิตที่ก่อโรคและให้เกิดโรค กลไกการตอบสนองของ
ผู้ถูกอาศัยที่มีต่อจุลินทรีย์และปรสิต การเกิดพยาธิ
สภาพ กระบวนการติดต่อในชุมชน การควบคุมและ
การป้ อ งกั น จุ ลิ น ทรี ย์ และป รสิ ตที่ เป็ น ปัญ ห า
สาธารณสุขของประเทศไทย และการฝึกปฏิบัติการ
ตรวจหาจุลินทรีย์ และปรสิตที่ ส าคัญ ในปัญหา
สาธารณสุข 

3(2-2-5)  
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

SMS103 หลักสถติ ิ
Principles of Statistics        
ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติที่
ใช้ในชีวิตประจ าวันขั้นตอนในการใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจ 
หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง 
ความน่าจะเป็นแบบทวินาม แบบปัวซอง และแบบปกติ 
โมเมนต์การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง หลักการประมาณคา่ 
การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
การพยากรณ์ วิชานี้เน้นถึงตัวอย่างและแบบประยุกต์ของ
วิธีการให้เหมาะสมกับแต่ละวิชาเอกและการใช้โปรแกรมทาง
สถิติ 

3(3-0-6) SMS103 หลักสถติ ิ
Principles of Statistics        
ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ 
สถิติที่ใช้ในชีวิตประจ าวันขั้นตอนในการใช้สถิติเพื่อ
การตัดสินใจ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัว
แปรสุ่ม การแจกแจง ความน่าจะเป็นแบบทวินาม 
แบบปัวซอง และแบบปกติ โมเมนต์การแจกแจงค่าที่
ได้จากตัวอย่าง หลักการประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การ
พยากรณ์ วิชานี้เน้นถึงตัวอย่างและแบบประยุกต์ของ
วิธีการให้ เหมาะสมกับแต่ละวิชาเอกและการใช้
โปรแกรมทางสถิติ 

3(3-0-6)  

SPH101 หลักสาธารณสุข 
Principles of Public Health 
แนวคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุขและความส าคัญของงาน
สาธารณสุข ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข การ
สาธารณสุขในประเทศและต่างประเทศ ระบบสาธารณสุขใน
ประเทศไทย การพัฒนางานสาธารณสุขในประเทศไทย 
บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข นวัตกรรมสาธารณสุข 
นโยบายการแก้ปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน  แผนพัฒนา
สาธารณสุขของประเทศ แนวคิดเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ 
กองทุนสุขภาพสุขภาพ กองทุนสุขภาพ 

3(3-0-6) PPH101 หลักสาธารณสุข 
Principles of Public Health 
แนวคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุขและความส าคัญของ
งาน สาธารณ สุ ข  ค วาม รู้ พื้ น ฐาน เกี่ ย วกั บ งาน
สาธารณ สุ ข  การสาธารณ สุ ข ในป ระ เทศและ
ต่างประเทศ ระบบสาธารณสุขในประเทศไทย การ
พัฒนางานสาธารณสุขในประเทศไทย บทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุข นวัตกรรมสาธารณสุข นโยบาย
การแก้ปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน  แผนพัฒนา
สาธารณสุขของประเทศ แนวคิดเกี่ยวกับหลักประกัน
สุขภาพ กองทุนสุขภาพ 

3(2-2-5) ป รั บ ช่ั ว โ ม ง
ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเกณฑ์สภา
วิชาชีพ 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

SPH103 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
Basic of Environmental Health 
แนวคิดเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าและการจัดหาน้ า
สะอาด ภาวะมลพิษทางน้ าและทางอากาศ การจัดการน้ าเสีย 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และกากของเสียอันตราย       การ
สุขาภิบาลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย สถาบัน สถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจและในภาวะฉุกเฉิน              การควบคุมกีฏและสัตว์
แทะทางด้านสาธารณสุข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของคน การป้องกันและควบคุมเสียงและรังสี
อันตราย การประยุ กต์ แนวคิด ในการจัดการอนามั ย
สิ่งแวดล้อม การใช้เครื่องมือในการควบคุมป้องกันและลด
มลพิษได้แก่ การป้องกันมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด การลด
มลพิษจากแหล่งก าเนิด ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) PPH102 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Basic of Environmental Health 
แนวคิดเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าและการ
จัดหาน้ าสะอาด ภาวะมลพิษทางน้ าและทางอากาศ 
การจัดการน้ าเสีย มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และกากของ
เสียอันตราย การสุขาภิบาลเกี่ยวกับที่ อยู่อาศัย 
สถาบัน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและในภาวะฉุกเฉิน 
การควบคุมกีฏและสัตว์แทะทางด้านสาธารณสุข 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของคน 
การป้องกันและควบคุมเสียงและรังสีอันตราย การ
ประยุกต์แนวคิดในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การ
ใช้เครื่องมือในการควบคุมป้องกันและลดมลพิษ ได้แก่ 
การป้องกันมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด การลดมลพิษ
จากแหล่งก าเนิด ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) ปรับชั่วโมง
ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเกณฑส์ภา
วิชาชีพ 

SPH208 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Basic of Occupational Health and Safety   
ความหมาย ความส าคัญและขอบข่ายของงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย จริยธรรม และวิชาชีพด้านความ
ปลอดภัย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เช่น ประเภทของอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุและ
การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น หลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในการท างาน โดยเน้นการประยุกต์องค์ความรู้
ไปสู่การจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน

3(3-0-6) PPH103 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Basic of Occupational Health and Safety  
ความหมาย ความส าคัญและขอบข่ายของงานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย จริยธรรม และวิชาชีพด้าน
ความปลอดภัย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย เช่น ประเภทของอุบัติเหตุ 
สาเหตุของอุบัติ เหตุและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น 
หลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การเลือกใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ในการท างาน โดยเน้นการประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่

3(2-2-5) ปรับชั่วโมง
ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเกณฑส์ภา
วิชาชีพ 
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เหตุผล 

ที่มีประสิทธิภาพ  กฎหมายความปลอดภัยเบื้องต้นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย โรคจากการท างาน
พื้นฐานและความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเบื้องต้น 

การจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ  กฎหมายความปลอดภัย
เบื้องต้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
โรคจากการท างานพื้นฐานและความปลอดภัยด้าน
อัคคีภัยเบื้องต้น 

SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์
Health Education and Behavioral Science 
หลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางสุขศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
ความส าคญัของงาน สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบ
พฤติกรรมสุขภาพ การวเิคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ  การ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเครื่องมือประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ และการประยกุต์องค์ความรู้ทางด้านสุข
ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการด าเนินงานสร้างเสรมิ
สุขภาพ 

3(3-0-6) PPH201 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
Health Education and Behavioral Science 
หลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางสุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์ ความส าคัญของงานสุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์
พฤติกรรมสุขภาพ  การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การ
สร้างเครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการ
ประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์มาใช้ในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ   

3(2-2-5) ปรับชั่วโมง
ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเกณฑส์ภา
วิชาชีพ 

SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข 
Biostatistics in public health 
ความหมาย ความส าคัญแนวคิดและหลักการทางชีวสถิติ 
ขอบเขตของชีวสถิติและ การใช้ประโยชน์ของชีวสถิติในงาน
สาธารณสุข วิธีการประมวลผลและน าเสนอข้อมลูทางชีวสถิติ 
ความหมายของประชากรและการค านวณขนาดกลุ่มตัวอยา่ง
ทางสถิติ  การประมาณค่าประชากร  การแจกแจงทางสถิติ 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราหะข้อมลูเชิง
คุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ การทดสอบ
ความสัมพันธ์ การน าสถิตไิปใช้ในงานวิจัยทางสาธารณสุข 

3(3-0-6) PPH321 ชีวสถิติทางสาธารณสุข 
Biostatistics in Public Health 
ความหมาย ความส าคัญแนวคิดและหลักการทาง
ชีวสถิติ ขอบเขตของชีวสถิติและการใช้ประโยชน์ของ
ชีวสถิติในงานสาธารณสุข วิธีการประมวลผลและ
น าเสนอข้อมูลทางชีวสถิติ ความหมายของประชากร
และการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างทางสถิติ  การ
ประมาณค่าประชากร  การแจกแจงทางสถิติ การ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การทดสอบ

3(2-2-5) ปรับชั่วโมง
ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเกณฑส์ภา
วิชาชีพ 
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เหตุผล 

ความสัมพันธ์ การทดสอบเชิงถดถอย การน าสถิติไป
ใช้ในงานวิจัยทางสาธารณสุข การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 

SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา 
Anatomy and Physiology 
ความรู้พื้นฐานทางด้านกายวภิาคศาสตร์ และสรรีวิทยาของ
ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบ
ทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธ์ุ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ
อวัยวะรับสมัผสัพิเศษ และระบบสมดลุอุณหภูมิกาย 

3(2-2-5) PPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
Anatomy and Physiology 
บทน ากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โครงสร้างและ
หน้าที่การท างานของเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุม
ร่างกาย ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบ
ประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบย่อย
อาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ
สืบพันธุ์ และความสัมพันธ์ในแต่ละระบบของร่างกาย 

3(2-2-5) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

SPH203 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทา 
สาธารณภัย 
Principles of First Aid and Public Hazard relief 
ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์และหลักการปฐม
พยาบาลในผู้ป่วยประเภทต่างๆ ในภาวะฉุกเฉิน การคัดกรอง
ผู้บาดเจ็บ การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล การ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย การแก้ไขปัญหาสุขภาพและการป้องกัน
เบื้องต้นในผู้ป่วยอุบัติเหตุรวมถึงภาวะฉุกเฉิน การบรรเทาสา
ธารณภัย หลักการป้องกันการตดิเช้ือจากการให้บริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข และระบบส่งต่อผู้ป่วย 

3(2-2-5) PPH322 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทา 
สาธารณภัย  
Principle of First Aid and Public Hazard Relief 
ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์และหลักการปฐม
พยาบาลในผู้ป่วยประเภทต่างๆ ในภาวะวิกฤติ การ
ตรวจหาความผดิปกติของร่างกายโดยการจับชีพจร 
การวัดอุณหภูมิ และความดันโลหติ การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
การแก้ไขปัญหาสุขภาพและการปอ้งกันเบื้องต้นใน
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและภาวะวกิฤติเพื่อการ
บรรเทาสาธารณภยั หลักการป้องกันการติดเชื้อจาก
การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขและ
ระบบส่งต่อผู้ป่วย 

3(2-2-5) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 
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SPH207 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ 
Laws and Public Health Professional Ethics 
ความหมาย แนวคดิ ความส าคัญที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการสาธารณสุข                  บทบาทของกฎหมายใน
การแก้ปัญหาสาธารณสุขและการส่งเสริมคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน ขอบเขต ความรับผิดชอบของนักสาธารณสุขต่อ
กฎหมายทางสาธารณสุขและการแพทย์ จริยธรรมทั่วไปใน
สังคมที่เหมาะสม จริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข ความส าคญัของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จริยธรรมของบุคลากรในงานการดูแลรักษาสุขภาพ 
ระเบียบการปฏบิัติ พระราชบัญญตัิควบคุมการประกอบ
อาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประเด็นจริยธรรมทางดา้น
สาธารณสุข ปญัหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนา
จริยธรรม 

3(3-0-6) PPH301 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข  
Laws and Public Health Professional Ethics 
ความหมาย ลักษณะส าคัญ และที่มาของกฎหมาย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขบทบาทของ
กฎหมายในการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน พระราชบัญญัติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันและควบคุมโรค และการฟื้นฟูสภาพ 
พระราชบัญญัติวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการ
แพทย์ แล ะสาธารณ สุ ข  จรรยาบรรณ วิชา ชีพ
ส าธารณ สุ ข  ค วาม ส าคั ญ ของจริ ย ธร รม แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประเด็นความขัดแย้งและข้อ
ฟ้องร้องเกี่ยวกับจริยธรรมทางด้านสาธารณสุข ปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหา ด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

3(3-0-6) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

SPH311 หลักการควบคมุโรค 
Principles of Disease Control 
ความหมายและค าก าจัดความเกี่ยวกับการเกิดโรค โรคตดิต่อ 
โรคไม่ตดิต่อ ธรรมชาติของการเกดิโรค ขบวนการเกิด
โรคตดิต่อและไม่ติดต่อ ภูมิคุม้กันโรค การสร้างเสริมภูมิคุม้กัน 
พระราชบัญญัตโิรคติดต่อ ประเภทและกลวิธีของการป้องกัน
และควบคมุโรค 

3(3-0-6) PPH302 หลักการควบคุมโรค  
Principles of Disease Control 
ความหมายและค าก าจัดความเกี่ยวกับการเกิดโรค 
โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ ธรรมชาติของการเกิดโรค 
ขบวนการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ภูมิคุ้มกันโรค 
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
ประเภทและกลวิธีของการป้องกันและควบคุมโรค 
 

3(2-2-5) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 
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SPH307 วิทยาการระบาด 
Epidemiology 
ความหมาย ขอบเขต  จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของระบาด
วิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรค การวัดทางระบาดวิทยา 
การศึกษาทางระบาดวิยา การสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา 
การคัดกรองโรค การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา การ
ป้องกันและควบคุมโรค การวินิจฉัยชุมชน ความผิดพลาดที่
พบได้บ่อยทางระบาดวิทยา 

3(3-0-6) PPH323 วิทยาการระบาด 
ความหมาย ขอบเขต  จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของ
ระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรค การวัดทาง
ระบาดวิทยา การศึกษาทางระบาดวิทยา การ
สอบสวนโรคทางระบาดวิทยา การคัดกรองโรค การ
เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา การป้องกันและควบคุม
โรค การวินิจฉัยชุมชน ความผิดพลาดที่พบได้บ่อยทาง
ระบาดวิทยา 

3(2-2-5) ปรับชั่วโมง
ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเกณฑส์ภา
วิชาชีพ 

SPH312 การตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคเบื้องต้น  
Basic of Diseases Examination Assessment and 
Therapy 
การซักประวัติและการตรวจร่างกาย การประเมินผู้ป่วย เพื่อ
วินิจฉัยแยกโรคจากกลุ่มอาการต่างๆ อาการแสดงที่ส าคัญ
ของโรคติดเช้ือและโรคไร้เช้ือ การจ าแนกผู้ป่วยตามกลุ่ม
อาการ การบ าบัดเพื่อรักษาโรคเบื้องต้น การช่วยเหลือและส่ง
ต่อผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน การฟื้นฟูผู้ป่วยภายหลังการเจ็บป่วย
ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ การให้ค าปรึกษา เพื่อให้ผู้ป่วยกลับ
สู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด หรือจ ากัดความพิการที่อาจเกิดขึ้น
ภายหลังการเจ็บป่วย 

3(2-2-5) PPH324 การตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคเบื้องต้น 
Basic of Diseases Examination Assessment 
and Therapy 
แนวคิดและหลักการบ าบัดโรคเบื้องต้น การประเมิน
สุขภาพและสัญญาณชีพ การซักประวัติและการตรวจ
ร่างกาย การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่  
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด
หัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต และโรคมะเร็ง 
การปฐมพยาบาลและการพยาบาลผู้ป่วยในภาวะ
วิกฤต การส่งต่อผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน การให้วัคซีน
เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การท าหัตถการเบื้องต้น 
ได้แก่ การท าแผล การผ่าฝีและการเย็บแผลที่ไม่สาหัส
และในต าแหน่งที่ไม่เป็นอันตราย การตัดไหม การฉีด
ยา การเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อตรวจหาระดับน้ าตาล
ในเลือดและสารเคมีตกค้างในร่างกาย 
 

3(2-2-5) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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เหตุผล 

SPH302 การบริหารงานสาธารณสุข 
Public Health Administration 
แนวคิด และหลักการบริหารทั่วไป การบริหารสาธารณสุข 
การวิเคราะห์นโยบาย และแผนพัฒนาการสาธารณสุข การ
วางแผนงานโครงการด้านสาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ    
กฎหมาย และระเบี ยบที่ เกี่ ยวกับการปฏิบั ติ ราชการ 
มาตรการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข   และนักบริหารงาน
สาธารณสุข การจัดการความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุข 

3(3-0-6) PPH303 การบริหารงานสาธารณสุข  
Public Health Administration 
แนวคิด และหลักการบริหารทั่ วไป การบริหาร
สาธารณสุข การวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาการ
สาธารณสุข การวางแผนงานโครงการด้านสาธารณสุข 
ระบบประกันสุขภาพ    กฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ มาตรการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข  และนักบริหารงานสาธารณสุข การ
จัดสรรทรัพยากรทางด้านสาธารณสุข ระบบการ
บริหารการเงินและพัสดุในงานสาธารณสุข ระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทางสาธารณสุข การจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุข 

3(3-0-6) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

   PPH314 ระเบียบวิธีวิจยัทางสาธารณสุข 
Research Methodology in Public Health 
ความหมายของการวิจัย ประเภทของการวิจัย รูปแบบ
การศึกษาวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง  การเลือกกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
การน าเสนอผลการวิจัย การเขียนรายงานวิจัยและ
วิจารณ์ผลการวิจัย อคติในการวิจัยและการจัดการ 
การทดสอบเครื่องมือวิจัย ข้อมูลการและการจัดการ
ข้อมูลการวิจัย การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง จริยธรรม
ในการวิจัย การเผยแพร่ผลการวิจัย 

3(2-2-5) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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เหตุผล 

กลุ่มวชิาเลือก แขนงวิชาสาธารณสุขชมุชน กลุ่มวชิาเลือก แขนงวิชาสาธารณสุขชมุชน  
SPH209 การวางแผนและประเมินโครงการสุขภาพในชุมชน 

Basic of Community Health 
หลักการ ทฤษฎีและความส าคญัของการจัดท าโครงการดูแล
สุขภาพของตนเองและสุขภาพชุมชน โดยการวางแผน วิธีการ
พัฒนา กระบวนการศึกษา ตลอดจนการประเมินผลทาง
สาธารณสุข  องค์ประกอบท่ีมีอิทธพิลต่อการพัฒนาสุขภาพ
ในชุมชน กระบวนการการมสี่วนรว่มของชุมชน วิธีการที่จะ
ช่วยให้ประชาชนร่วมมือกันรับผิดชอบการพัฒนาชุมชน แนว
ทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 

3(2-2-5) PPH307 การวางแผนและประเมินโครงการสุขภาพในชุมชน 
Planning and Evaluation of Health Project 
หลักการ ทฤษฎีและความส าคญัของการจัดท า
โครงการดูแลสุขภาพของตนเองและสุขภาพชุมชน 
โดยการวางแผน วิธีการพัฒนา กระบวนการศึกษา 
ตลอดจนการประเมินผลทางสาธารณสุข  
องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาสุขภาพใน
ชุมชน กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน วิธีการที่
จะช่วยให้ประชาชนร่วมมือกันรับผิดชอบการพัฒนา
ชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหาสขุภาพ และการสร้าง
เสรมิสุขภาพชุมชน 

3(2-2-5) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

SPH313 อนามัยครอบครัว 
Family Health 
อนามัยครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพในครอบครัว การ
วางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด เพศศึกษาการสร้าง
ครอบครัว การเตรียมตัวเพื่อเป็นพ่อแม่ ครอบครัวสัมพันธ์  
การดูแลสุขภาพอนามัยในครอบครัว พัฒนาการและการดูแล
เลี้ยงดูเด็กวัยทารก วัยก่อนเรียน  วัยเรียน การดูแลสุขภาพ
วัยรุ่น การดูแลสุขภาพวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ 
 
 
 
 

3(3-0-6) PPH308 อนามัยครอบครัว  
Family Health   
ความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับครอบครัว แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับครอบครัว เพศศึกษาการสร้างครอบครัว การ
วางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด การเตรียมตัว
เพื่อเป็นพ่อแม่และครอบครัวสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพ
มารดาตั้งครรภ์ สุขภาพวัยทารกแรกเกิดและวัยทารก 
สุขภาพวัยก่อนเรียน สุขภาพวัยเรียน สุขภาพวัยรุ่น 
สุขภาพวัยผู้ใหญ่ และสุขภาพวัยสูงอายุ   

3(3-0-6) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 
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เหตุผล 

SPH204 โภชนศาสตรส์าธารณสุข 
Public Health Nutrition 
ความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร 
อาหารแลกเปลี่ยน โภชนาการส าหรับบุคคลแต่ละวัย ปัญหา
โภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหาร
เฉพาะโรคโภชนาการ การให้ โภชนศึกษา การส่งเสริม
โภชนาการ และฝึกปฏิบัติการด าเนินงานตามโครงการทาง
โภชนาการ 

3(2-2-5) PPH402 โภชนศาสตร์ทางสาธารณสุข 
Public Health Nutrition 
ความส าคัญของอาหารและโภชนาการ ฉลาก
โภชนาการ อาหารและสารอาหาร อาหารแลกเปลี่ยน
การประเมินภาวะโภชนาการ ปัญหาโภชนาการ 
โภชนาการส าหรับคนในแต่ละวัย หลักการจัดอาหาร
เฉพาะโรคโภชนาการ การให้โภชนศึกษาและการ
ส่งเสริมโภชนาการ ฝึกปฏิบัติการด าเนินโครงการทาง
โภชนาการ 

3(2-2-5) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

SPH206 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางสาธารณสุข 
English for Health Personnel 
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเพื่อการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการ
บริการและด าเนินงานด้านสาธารณสุข 

3(2-2-5) PPH325 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางสาธารณสุข 
English for Health Personnel 
การใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ในสถานการณ์การบริการและด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข โดยใช้ค าศัพท์และส านวนที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ 

3(2-2-5) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

SPH306 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข 
Communication and Public Relations in Public 
Health   
ความหมายของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์   ความส าคัญ
ของการสื่อสารและ การประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการพัฒนา
สุขภาพและสาธารณสุข องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์   
กระบวนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์  ความคิดสร้างสรรค์ 
และรูปแบบและวิธีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในงานด้าน
สุขภาพ 

3(3-0-6) PPH331 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข 
Communication and Public Relations in 
Public Health   
ความหมายของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์  
ความส าคัญของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ท่ีมี
ต่อการพัฒนาสุขภาพและสาธารณสุข องค์ประกอบ
ของการประชาสัมพันธ์   กระบวนการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์  ความคิดสร้างสรรค์ และรูปแบบและ
วิธีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในงานด้านสุขภาพ 

3(2-2-5) ปรับชั่วโมง
ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเกณฑส์ภา
วิชาชีพ 
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เหตุผล 

การปฏิบัติการสร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ทาง
สาธารณสุข 
 

SPH210 โรคตดิต่อและโรคไม่ติดต่อ 
Communicable and Non-Communicable Diseases 
ธรรมชาติ ของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ลักษณะชุมชนและ
สังคมที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ผลกระทบของ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มีสุขภาพกายและจิตใจ การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มีสุขภาพกาย
และจิตใจ 

3(3-0-6) PPH309 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
Communicable and Non-communicable 
Diseases 
ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ลักษณะ
ชุมชนและสังคมที่ก่อให้เกิดโรคติดตอ่และโรคไมต่ดิตอ่ 
ผลกระทบของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มีสุขภาพ
กายและจิตใจ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อ 

3(2-2-5) ปรับชั่วโมง
ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเกณฑส์ภา
วิชาชีพ 

SPH314 การดูแลสุขภาพท่ีบ้าน 
Home Health Care 
การดูแลสุขภาพที่บ้าน แบบแผนการดูแล การเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วย ข้อบ่งช้ีในการ เยี่ยมบ้าน ชนิดของการเยี่ยมบ้าน 
ประเภทของการดูแลสุขภาพโดยใช้วิธีการเยี่ยมบ้าน การ
เยี่ยมบ้านกรณีเจ็บป่วย การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยใกล้เสียชีวิต 
จุดประสงค์ในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย การเยี่ยมบ้านหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาล 

2(2-0-4) PPH326 การดูแลสุขภาพที่บ้าน 
Home Health Care 
แนวคิด หลักการการดูแลสุขภาพที่บ้าน ความส าคัญ
ในการดูแลสุขภาพที่บ้าน ลักษณะ กระบวนการและ
วิธีการ การจัดระบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน การ
เตรียมความพร้อม บทบาทของทีมสุขภาพและญาติ 
บริการสุขภาพในระบบปฐมภูมิที่สนับสนุนการการ
ดูแลสุขภาพท่ีบ้าน กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการดูแล
ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง การประเมินสุขภาวะของผู้ที่
ได้รับการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน 
 
 

2(1-2-3) ปรับชั่วโมง
ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเกณฑส์ภา
วิชาชีพ 
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เหตุผล 

SPH315 ระบบสารสนเทศและการจดัการทางสาธารณสุข 
Information System and Management in Public 
Health 
ศึกษาความรู้ เกี่ ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้ าน
สาธารณสุข การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงาน
สาธารณสุข การพัฒนาระบบงานสารสนเทศทางสาธารณสุข 
เครือข่ายสารสนเทศในงานสาธารณสุข ฐานข้อมูลในการ
สืบค้น การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
เพื่ อการบริหารสาธารณสุข และจริยธรรมสารสนเทศ
สาธารณสุขและโปรแกรมส าเร็จรูปทางสาธารณสุข 

2(1-2-3) PPH310 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางสาธารณสุข 
Information System and Technology in Public 
Health 
ความรู้ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้ าน
สาธารณสุข การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงาน
สาธารณสุข การพัฒนาระบบงานสารสนเทศทาง
สาธารณสุข เครือข่ายสารสนเทศในงานสาธารณสุข 
ฐานข้อมูล ในการสืบค้น  การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ การไหลเวียนของข้อมูลทางสาธารณสุข 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสาธารณสุข และ
จริยธรรมสารสนเทศสาธารณสุขและโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสาธารณสุข 

2(1-2-3) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

SPH342 หลักประกันและระบบสุขภาพนานาชาติ 
International Health Insurances and Health Systems 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของระบบสุขภาพและหลักประกัน
สุขภาพที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
รักษาและฟื้นฟูสุขภาพของประเทศไทยและประเทศต่างๆ 

3(3-0-6) PPH403 หลักประกันสุขภาพ 
Health Insurances Systems 
การพัฒนาระบบสุขภาพในประเทศไทย หลักการ 
แนวคิดและทฤษฎีของระบบหลักประกันสุขภาพ 
ร ะ บ บ ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ ใน ป ระ เท ศ ไท ย 
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   สิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 
 
 

3(3-0-6) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 
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เหตุผล 

SPH303 อนามัยชุมชน 
Community Health 
ความหมายและประเภทของชุมชน หลักการ ทฤษฎีและ
ความส าคัญ ชุมชน  การสร้ างภาพฝันที่ พึ งปรารถนา 
กระบวนการการมีส่วนร่วม ตัวช้ีวัดในงานอนามัยชุมชน การ
ประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา
ชุมชน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การวิเคราะห์
ปัญหาทางสุขภาพ การด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน 
การประเมินโครงการทางสุขภาพ 

3(3-0-6) PPH306 อนามัยชุมชน 
Community Health 
ความหมายและประเภทของชุมชน หลักการทฤษฎี
เกี่ยวกับชุมชน การสร้างภาพฝันที่พึ งปรารถนา 
ตัวช้ีวัดในงานอนามัยชุมชน การประเมินสถานการณ์
สุขภาพชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาชุมชน การ
ระบุปัญหา กระบวนการสร้างประชาคม การจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาทาง
สุขภาพ การวางแผนด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
การประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ การ
พัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพในชุมชน การส่งต่อ
โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 

3(2-2-5) ปรับชั่วโมง
ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเกณฑส์ภา
วิชาชีพ 

SPH404 การตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคทางสาธารณสุข 
Diseases Examination Assessment and Therapy in 
Public Health 
แนวคิดและหลักการ การประเมินสุขภาพของประชาชน
ระดับบุคคลและชุมชนเพื่อระบุสถานะสุขภาพ การวินิจฉัย
แยกโรคในชุมชน การคัดกรองโรค การส่งเสริมและป้องกัน
สุขภาพของประชาชน การให้ภูมิคุ้มกันโรค การวางแผน
ครอบครัว  การบันทึกข้อมูล การจัดการผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน 
อุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย และการส่งต่อ ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข สิทธิด้านสุขภาพและขอบเขตกฎหมาย
วิชาชีพ การเลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการ

3(2-2-5) PPH404 การตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคทางสาธารณสุข 
Diseases Examination Assessment and 
Therapy in Public Health 
หลักการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การประเมินสุขภาพ
เพื่อการวินิจฉัยแยกโรคชนิดเฉียบพลันด้านอายุรก
รรมและศัลยกรรมในทุกช่วงวัย  การดูแลหญิ ง
ตั้งครรภ์และการให้ภูมิคุ้มกัน การช่วยเหลือผู้ป่วยใน
ภาวะฉุกเฉิน การรักษาโดยหัตถการเบื้องต้นทาง
สาธารณสุข การบันทึกข้อมูล การให้ค าแนะน าและ
การส่งต่อตามขอบเขตกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุข 

3(2-2-5) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 
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เหตุผล 

ดูแลสุขภาพระดับบุคคลและชุมชนได้ 
SPH316 การดูแลสุขภาพจติชุมชน 

Mental Health Community Care 
แนวคิด ทางสุขภาพจิต การวางรากฐานและพัฒนาการของ
สุขภาพจิตในชุมชน ลักษณะของการมีสุขภาพจิตดี ลักษณะ
ความผิดปกติทางภาวะสุขภาพจิต การปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม การ
ดูแล การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน การให้บริการ
งานสุขภาพจิตในผสมผสานกับงานบริการชุมชน 

2(2-0-4) PPH406 การดูแลสุขภาพจติชุมชน 
Mental Health Community Care 
แนวคิด  ท างสุ ขภาพจิต  การวางรากฐานและ
พัฒนาการของสุขภาพจิตในชุมชน ลักษณะของการมี
สุขภาพจิตดี  ลั กษณ ะความผิดปกติ ทางภาวะ
สุขภาพจิต การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม พัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์  จิตใจ และสังคม การดูแล การ
ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน การให้บริการ
งานสุขภาพจิตในผสมผสานกับงานบริการชุมชน 

2(1-2-3) ปรับชั่วโมง
ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเกณฑส์ภา
วิชาชีพ 

SPH405 จิตวิทยาทางสาธารณสุข 
Psychology in Public Health 
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา โครงสร้างและการท างานของ
จิต การรับรู้   การเรียนรู้  ความเช่ือ เจตคติและค่านิยม 
จิตวิทยาพัฒนาการ ความแตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์ 
บุคลิกภาพและการปรับตัว และแรงจูงใจ 

2(2-0-4) PPH311 จิตวิทยาทางสาธารณสุข 
Psychology in Public Health 
ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา ปัจจัยพื้นฐานทางชีวภาพ 
และสิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ 
พัฒนาการมนุษย์ อาการสัมผัสและการรับรู้  การ
เรียนรู้ แรงจูงใจและการจูงใจ อารมณ์ บุคลิกภาพ 
และสุขภาพจิตในชีวิตประจ าวัน 

2(2-0-4) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

SPH314 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 
Community Health Management 
ปัญหาสุขภาพของชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาใน
เชิงพฤติกรรม เชิงสังคม   เชิงสิ่งแวดล้อม เชิงระบบ การ
บริการสาธารณสุขในชุมชน การสร้างระบบการให้บริการใน
ชุมชน กระบวนการสร้างประชาคมเพื่อการจัดการสุขภาพ
ชุมชน การพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพในชุมชน 

2(1-2-3)     

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชุปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

SPH314 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข 
Pharmacology in public health 
หลักพื้นฐานทางเภสัชวิทยา อันตรายจากการใช้ยา หลักการ
ใช้ยา การค านวณทางเภสัชกรรม การแบ่งกลุ่มยา กลไกการ
ออกฤทธ์ิที่ส าคัญ สรรพคุณ วิธีใช้ ขนาดที่ใช้ อาการข้างเคียง
และข้อห้ามใช้ของยาภายใต้ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด บัญชียาหลักแห่งชาติ ยาสามัญประจ าบ้าน ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สมุนไพร 

3(2-2-5) PPH407 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข 
Pharmacology in Public Health 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยา หลักการพื้นฐานทางเภสัช
วิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ การบริหาร
ยา ยาสามัญประจ าบ้าน การใช้ยาสมุนไพร การให้
ค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยาแก่ประชาชนใน
ชุมชน นโยบายแห่งชาติด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติ 
บัญชียาของสถานบริการสาธารณสุข และการบริหาร
จั ดก ารคลั งย าและ เวชภั ณ ฑ์ ใน ห น่ วยบ ริก าร
สาธารณสุข 

3(2-2-5) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

SPH314 การพัฒนาอนามัยชุมชน 
Community Health Development 
ความหมาย ชนิดลักษณะของชุมชน การเตรียมชุมชน วิถี
ชุมชน การท าแผนที่   การวิจัย ชุมชนการวางแผนการ
ด าเนินงานเพื่อแกปัญหาสาธารณสุขในชุมชนระดับอ าเภอ 
และต าบล การควบคุมก ากับงาน การประเมินผลและการ
สรุปรายงาน 

2(1-2-3) PPH408 การพัฒนาอนามัยชุมชน  
Community Health Development 
ความหมาย ชนิดลักษณะของชุมชน การเตรียมชุมชน 
วิ ถี ชุ ม ชน  แน วการด า เนิ น งาน เพื่ อ แก้ ปั ญ ห า
สาธารณสุขในชุมชนระดับอ าเภอ และต าบล ทฤษฎี
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านอนามัยชุมชน การ
จัดการทรัพยากรชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การควบคุมก ากับงาน การประเมินผลและการ
สรุปรายงาน การส่งต่องานอนามัยชุมชน 
 
 
 
 
 

2(1-2-3) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชุปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

SPH314 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ  
Health Counseling 
หลักการ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาทาง
สุขภาพ ความส าคัญ จุดมุ่ งหมายของการให้ค าปรึกษา 
ลักษณะรูปแบบของการให้ค าปรึกษา กระบวนการให้การ
ปรึกษาเทคนิคและกิจกรรมการให้ค าปรึกษา  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาจากการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 

3(3-0-6) PPH409 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 
Health Counseling 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาทาง
สุขภาพ ความส าคัญและจุดมุ่ งหมายของการให้
ค าปรึกษา รูปแบบของการให้ค าปรึกษา กระบวนการ
ให้ค าปรึกษา เทคนิคและการจัดกิจกรรมให้ค าปรึกษา  
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการให้ค าปรึกษาทาง
สุขภาพ 
 

2(1-2-3) ปรับชั่วโมง
ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเกณฑส์ภา
วิชาชีพ 

SPH314 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน 
Research in Community Health 
การศึกษาสุขภาพชุมชนกระบวนการวิจัยการก าหนดปัญหา
การออกแบบการวิจัยการเขียนโครงการวิจัย การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิจัย การเขียน
รายงานวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัยเพื่อประยุกต์ในการ
ปรับปรุงงานบูรการและการบริหารด้านสาธารณสุข 

3(2-2-5) PPH410 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน 
Research in Community Health 
การศึกษาวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจของปัญหาทางด้าน
สาธารณสุขและสาขาที่เกี่ยวข้อง เรียบเรียงเขียนเป็น
รายงานการวิจัย และน าเสนอผลการวิจัย การสอบ
รายงานการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการ
เผยแพร่ การอภิปรายผลการวิจัย 

3(0-4-6) ปรับชั่วโมง
ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเกณฑส์ภา
วิชาชีพ 

   PPH302 หลักการควบคุมโรค 
Principles of Disease Control 
ความหมายและค าก าจัดความเกี่ยวกับการเกิดโรค 
โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ ธรรมชาติของการเกิดโรค 
ขบวนการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ภูมิคุ้มกันโรค 
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
ประเภทและกลวิธีของการป้องกันและควบคุมโรค 

3(2-2-5) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชุปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

   PPH303 การบริหารงานสาธารณสุข 
Public Health Administration 
แนวคิด และหลักการบริหารทั่ วไป การบริหาร
สาธารณสุข การวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาการ
สาธารณสุข การวางแผนงานโครงการด้านสาธารณสุข 
ระบบประกันสุขภาพ    กฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ มาตรการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข  และนักบริหารงานสาธารณสุข การ
จัดสรรทรัพยากรทางด้านสาธารณสุข ระบบการ
บริหารการเงินและพัสดุในงานสาธารณสุข ระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทางสาธารณสุข การจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุข 

3(3-0-6) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

   PPH304 ประชากรศาสตร์ 
Demography 
แนวคิดและทฤษฎีทางประชากรศาสตร์  ขนาด 
โครงสร้างประชากร การกระจายตัวของประชากร 
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรในอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต  ดั ชนี ช้ี วัดทางประชากร การส ามะโน
ประชากร ภาวะการเกิด การป่วย การตาย การย้าย
ถิ่น  ผลกระทบที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรที่มีต่อครอบครัว ระดับประเทศ และระดับ
โลก 
 
 

3(3-0-6) ความสอดคล้อง
กับวิชาชีพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชุปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

   PPH313 สังคมศาสตร์ทางสาธารณสุข 
Social Sciences in Public Health 
ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม กลไกการ
จัดระเบียบสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรม พฤติกรรม
และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎีทาง
สังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและ
อิทธิพลกระบวนการทางสังคมที่มีต่อสุขภาพ การ
วิ เคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ ปรากฎการณ์ทาง
สาธารณสุขและระบบบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขโดยแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ 

2(2-0-4) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

   PPH315 นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพ 
Innovation for Health Development 
ความหมาย แนวคิดของนวัตกรรม นวัตกรรมสุขภาพ 
การพัฒนาโครงการเพื่อสร้างนวัตกรรมสุขภาพ การ
ประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้ความรู้
และเทคโนโลยีต่อการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพ 
การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟู
สุขภาพ 
 
 
 
 

3(2-2-5) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

   PPH332 สุขาภิบาลอาหารในงานสาธารณสุข 
Food Sanitation in Public Health 
ความหมายของสุขาภิบาลอาหารทางสาธารณสุข การ
ปนเปื้อนของอาหารทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ โรคที่เกิดจากอาหารและน้ าเป็นสื่อ หลักการ
เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพอาหาร การปรุงอาหารที่
ปลอดภัย ทั้งด้านภาชนะ สถานที่เตรียม สถานที่ปรุง
ประกอบ ระบบมาตรฐานของอาหาร กฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับสุขาภิบาลอาหาร หลักการท างานร่วมกับ
ชุมชนในการสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลอาหารใน
ชุมชน 

3(3-0-6) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

   PPH401 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
Health Literacy 
พัฒนาการ องค์ประกอบ และการประเมินของความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพ การสร้างการเรียนรู้และการสื่อสาร 
กลวิธีสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคล 
ปัจจัยความส าเร็จของการสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 
 
 
 
 
 

3(1-3-5) ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 
ปี  
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

   PPH405 ปฏิบัติการ การตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคทาง
สาธารณสุข 
Operative of Diseases Examination 
Assessment and Therapy in Public Health 
Laboratory 
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการประเมินสุขภาพเพื่อการ
วินิจฉัยแยกโรคเรื้อรังและเฉียบพลันที่พบบ่อยใน
ท้ อ งถิ่ น  ฝึ กทั กษ ะการท าหั ต ถการต่ างๆ  ท าง
สาธารณสุข เช่น การท าแผล การฉีดยา การเย็บแผล 
การผ่าฝี การให้สารละลายทางหลอดเลือดด าใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยหลักสะอาดปราศจากเช้ือ 
เพื่อบ าบัดรักษาโรค 

2(0-4-6) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

   PPH411 เทคนิคการมีส่วนร่วมและการท างานในชุมชน 
Technical of Community Participation 
ความหมาย องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หลักการพื้ นฐานของการจัดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ขั้นตอนการวางแผนการมีส่ วนร่วม 
ลักษณะเทคนิคการมีส่วนร่วม ประโยชน์และข้อจ ากัด
ของเทคนิคการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 

3(2-2-5) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

   PPH412 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
Health and Environmental Impact 
Assessment 
ความเป็นมาของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
และสิ่ งแวดล้ อม  กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม วิธีการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การประเมินความเสี่ยง 
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ การติดตามและ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

   PPH413 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
Health Economics 
ความหมาย ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ แนวคิด
ทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์
จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค อุปสงค์และอุปทานต่อ
บริการสุขภาพ การคลังสาธารณสุข ปัจจัยการผลิต 
ทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน พฤติกรรมผู้บริโภค ความ
เป็นธรรมในการจัดระบบบริการสุขภาพ และการ
ประเมินโครงการสาธารณสุข ตลอดจนความสัมพันธ์
ของงานสาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 
 
 
 

3(3-0-6) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

   PPH423 การสัมมนาทางสาธารณสุข 
Seminar in Public Health 
การค้นคว้า วิเคราะห์ สรุป รายงาน การน าเสนอและ
อภิปรายเกี่ยวกับการสาธารณสุขโดยใช้กระบวนการ
สัมมนา 

1(0-4-6) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

กลุ่มวชิาเลือก แขนงวิชาสขุศึกษาและการส่งเสริมสขุภาพ กลุ่มวิชาเลือก แขนงวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ 

Health Promotion 
ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ หลักการ
สร้างเสริมสุขภาพบุคคลในวัยต่างๆ การสร้างเสริมสุขภาพ
ชุมชน การด าเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศ 
 

3(3-0-6) PPH203 การส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอาย ุ 
Elderly Health Promotion 
ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ หลักการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน การด าเนินงาน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทย
และในต่างประเทศ 

3(2-2-5) ปรับชั่วโมง
ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเกณฑส์ภา
วิชาชีพ 

SPH317 การเรยีนรู้และการสื่อสารเพื่อพัฒนาสุขภาพ 
Education and Communication for Health 
Development 
หลักการ แนวคิด ความหมาย และกระบวนการเรียนรู้ทาง
สุขภาพ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ และ
การป้องกันภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพต่อคุณภาพชีวิต และ
วิธีการสื่อสารด้านสุขภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การประยุกต์ใช้ เครือข่ายสารสนเทศในสุขศึกษาและการ

3(3-0-6)     
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

ส่งเสริมสุขภาพ 
SPH318 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา 

Principles and Methods of Health Educatio 
ความหมาย ขอบเขตและแนวคิดของสุขศึกษา ประเภทของ
งานสุขศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาที่เกี่ยวกับสุขศึกษา 
กระบวนการทางสุขศึกษา วิธีการทางสุขศึกษา พฤติกรรม
ของบุคคลและกลุ่ม การเรียนรู้ การจูงใจ การสื่อสารในงาน
สุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ และแนวทางการเปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) PPH316 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา  
Principles and Methods of Health Education 
ความหมาย ขอบเขตและแนวคิดของสุขศึกษา 
ประเภทของงานสุขศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาที่
เกี่ยวกับสุขศึกษา กระบวนการทางสุขศึกษา วิธีการ
ทางสุขศึกษา พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม การ
เรี ยน รู้  ก ารจู งใจ  การสื่ อส ารในงานสุ ขศึ กษ า 
พฤติกรรมสุขภาพ และแนวทางการเปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

SPH319 การจัดโปรแกรมส่งเสรมิสุขภาพ  
Innovative Programs for Health Promotion 
ศึกษาปัญหาและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์แต่ละช่วง
วัย  ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต หลักการจัด
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแต่ละช่วงวัยที่มีปัญหาด้านต่างๆ 
เช่น  ด้านสุขภาพ โภชนาการ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม  
และการประกอบอาชีพ ของวัยทารกวัยก่อนเรียน วัยเรียน 
วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ ขอบเขตของสุขศึกษาใน
ชุมชน การวางแผนและด าเนินงานสุขศึกษาในชุมชน  
กระบวนการศึกษา ความต้องการและจ าเป็นที่จะต้องมี
บริการด้านสุขศึกษาในโรงพยาบาล การวางแผนและ
ด าเนินงานสุขศึกษาในโรงเรียน 
 
 
 

2(1-2-3)     
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

SPH320 พฤติกรรมศาสตร์ทางสาธารณสุข 
Behavioral Science in Public Health 
หลักการ ทฤษฎี แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข 
ความส าคัญของพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ 
การวิเคราะห์พฤติกรรมทางสาธารณสุข การพัฒนาพฤติกรรม 
การสร้างเครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการ
ประยุกต์องค์ความรู้ทางด้าน พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุขมา
ใช้ในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ 

3(3-0-6) PPH317 พฤติกรรมศาสตร์ทางสาธารณสุข  
Behavioral Science in Public Health 
หลักการ ทฤษฎี แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข 
ความส าคัญของพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบพฤติกรรม
สุขภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรมทางสาธารณสุข การ
พัฒ นาพฤติกรรม  การสร้างเครื่ องมื อประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ และการประยุกต์องค์ความรู้
ทางด้าน พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุขมาใช้ในการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ 

3(1-2-3) ปรับชั่วโมง
ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเกณฑส์ภา
วิชาชีพ 

SPH321 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพ 
Innovation for Health Development 
ศึกษา ความหมาย แนวคิดของนวัตกรรม นวัตกรรมสุขภาพ 
การพัฒนาโครงการเพื่อสร้างนวัตกรรมสุขภาพ การประดิษฐ์
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยี
ต่อการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพ การใช้นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาสุขภาพ ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพ 

3(2-2-5) PPH414 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ 
Innovation and Technology for Elderly Health 
Development 
ความหมาย แนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพ การพัฒนาโครงการ
เพื่ อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพ การ
ประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีต่อการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สุขภาพ ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพ 
 
 
 

3(2-2-5) 
 

ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

SPH346 เทคโนโลยีทางสุขศึกษาและส่งเสรมิสุขภาพ 
Technology in Health Education and Health 
Promotion 
ศึกษา ส ารวจ วัสดุ สื่อ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพใน
ชุมชน โรงเรียนและสถานบรกิารสุขภาพ แหล่งบริการสื่อและ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพในชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหา
ของการใช้บริการ หลักและวิธีการผลิตสื่อสุขภาพ ฝึก
ปฏิบัติการผลิตสื่อสุขภาพ การเลือก และทดลองใช้ การ
ประเมินผลการใช้สื่อและแนวทางพัฒนาปรับปรุง ตลอดจน
การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตและออกแบบ 

3(2-2-5)     

SPH322 การจัดการระบบสุขภาพ 
Health Systems Management 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป การวิเคราะห์
พฤติกรรมสุขภาพ ระบบสุขภาพของไทยที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพตาม
มาตรการแก้ไขปัญหาสุขภาพ หลักการการจัดการระบบ
สุขภาพแบบองค์รวม ความส าคัญของการจัดการระบบ
สุขภาพ 

3(3-0-6)     

SPH323 วิธีการและกลยุทธ์ทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
Methods and Strategies in Health Education and 
Promotion 
ความหมาย ความส าคัญ ความต้องการและจ าเป็น ที่จะต้องมี
บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพทั้งในชุมชนและโรงพยาบาล 
วิธีการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนยุทธศาสตร์ของ

3(3-0-6)     
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

การส่งเสริมสุขภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการทั้งกิจกรรม ลดความซ้ าซ้อน และให้
เกิดความครอบคลุมของบริการสร้างเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันโรค โดยมุ่งเน้นทิศทางของนโยบายเป้าหมายและ            
กลยุทธ์ขององค์กร โดยที่กระบวนการด าเนินการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

SPH347 การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ 
Health System Management 
แนวคิดทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ในงานสาธารณสุข 
องค์ประกอบของพฤติกรรมสุขภาพปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ การส ารวจพฤติกรรม การวิเคราะห์
พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขภาพ การวางแผนและด าเนินการ
พัฒนาพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ศาสตร์สุขภาพโดยกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ทาง
พฤติกรรมศาสตร์ ในงานสาธารณสุข 

3(2-2-5)     

SPH406 เทคนิคและทักษะทางสุขศึกษา 
Technique and Skill in Health Education 
การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะทางสุขศึกษา การพูด การ
เขียน การน าเสนอการจัดกิจกรรมสุขศึกษาในโรงเรียน 
โรงพยาบาลและชุมชน เพื่อการปฏิบัติงานสุขศึกษาใน
โรงเรียน โรงพยาบาลและชุมชน เพื่อการปฏิบัติงานสุขศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

3(2-2-5)     
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

SPH445 หลักและเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม 
Training and Conference Techniques 
การส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม ประเภทของการ
ฝึกอบรม เทคนิควิธีการขั้นตอนในการฝึกอบรม การ
จัดเตรียมเอกสารการประชุม การบันทึกการประชุม เทคนิค
การประชุม วิธีการจัดโปรแกรมการค านวณค่าใช้จ่าย การ
ด าเนินกิจกรรมฝึกอบรม การประเมินผลโครงการฝึกอบรม 

3(3-0-6)     

SPH407 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล 
Health Education and Health Promotion in Hospital 
ความหมาย  ความส าคัญ ความเป็นมาของงานสุขศึกษาในใน
ชุมชน แนวคิด ความมุ่งหมาย ขอบเขตของสุขศึกษาในชุมชน 
การวางแผนและด าเนินงานสุขศึกษาในชุมชน ผู้รับผิดชอบ
งานสุขศึกษาในโรงเรียนและกลุ่มเป้าหมายหลักการ ทฤษฎี
และวิธีการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน กระบวนการศึกษา ซึ่งจะ
ท าให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเองตามหลักประชาธิปไตย ศึกษา
วิเคราะห์โครงสร้างสังคมไทย องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน วิธีการที่จะช่วยให้ประชาชนร่วมมือ
กันรับผิดชอบในชุมชน 

3(2-2-5) PPH416 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุใน
โรงพยาบาลและชุมชน 
Elderly Health Education and Health 
Promotion in Hospital and Community 
ความหมาย  ความส าคัญ ความเป็นมาของงานสุข
ศึกษาในโรงพยาบาลและชุมชน แนวคิด ความมุ่ง
หมาย ขอบเขตของสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลและชุมชน การวางแผนและ
ด าเนินงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลและชุมชน 
ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลและชุมชน
และกลุ่ม เป้าหมาย หลักการ ทฤษฎีและวิธีการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลและชุมชน 
กระบวนการศึกษา องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลและชุมชน 
 
 
 

3(2-2-5) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

SPH348 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promoting School 
ความหมาย  ความส าคัญ  ประโยชน์ของโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ การสุขศึกษาในโรงเรียน ความเป็นมาของงาน
สุขภาพ การศึกษาปัญหาสุขภาพ องค์ประกอบของโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพและแนวทางด าเนินการ นโยบายและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อสุขภาพ ปัญหาแนวทางการ
พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

3(2-2-5)     

SPH408 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
Health Education and Health Promotion in 
Community 
ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของงานสุขศึกษาในใน
ชุมชน แนวคิด ความมุ่งหมาย  ขอบเขตของสุขศึกษาใน
ชุมชน การวางแผนและด าเนินงานสุขศึกษาในชุมชน 
ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาในโรงเรียนและกลุ่มเป้าหมาย
หลักการ ทฤษฎีและวิธีการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน กระบวน
การศึกษา ซึ่งจะท าให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเองตามหลัก
ประชาธิป ไตย  ศึ กษาวิ เค ราะห์ โครงสร้ างสั งคม ไทย 
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
วิธีการที่จะช่วยให้ประชาชนร่วมมือกันรับผิดชอบในชุมชน 
 
 
 
 

3(2-2-5)     
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

SPH409 การวางแผนและประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
Program Planning and Evaluation in  Health  
Education and Health Promotion 
แนวคิด ปัจจัย รูปแบบและหลักการในการวางแผน การ
ประสานงานและการประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
บทบาทของผู้น าในการวางแผนและประสานงานกับองค์กร
และสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การรวบรวม การจัดท าข้อมูล 
และการน าผลการวิจัยมาใช้ในการประเมินผลงานส่งเสริม
สุขภาพ 

2(2-0-4) PPH319 การวางแผนและประเมินผลโครงการสุขศึกษาและ
การส่งเสริมสุขภาพ 
Program Planning and Evaluation in Health 
Education and Health Promotion 
แนวคิด ปัจจัย รูปแบบและหลักการในการวางแผน 
การประสานงาน และการประเมินผลโครงการสง่เสรมิ
สุ ขภาพ  บทบาทของผู้ น าในการวางแผนและ
ประสานงานกับองค์กรและสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การรวบรวม การจัดท าข้อมูล และการน าผลการวิจัย
มาใช้ใน การประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพ 

2(1-3-5) ปรับชั่วโมง
ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเกณฑส์ภา
วิชาชีพ 

SPH411 การวิจัยทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
Health Education and Health Promotion Research 
ศึกษา วิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ หลักการและระเบียบวิธี
วิจัยทางสุขภาพ จรรยาบรรณในการท าวิจัย กระบวนการใน
การวิจัย ตั้งแต่การเลือกปัญหา การสังเคราะห์ผลวิจัย  การ
ออกแบบการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการน าเสนอ
ข้อมูล การน าเสนอผลการวิจัย ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัย
แบบต่างๆ การเขียนโครงการวิจัยทางสุขภาพ 
 

3(2-2-5) PPH320 การวิจัยทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
Elderly Health Education and Health 
Promotion Research 
การศึกษาวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจของปัญหาสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ สุขศึกษาและส่งเสริมและป้องกันโรค
ของผู้สูงอายุ เรียบเรียงเขียนเป็นรายงานการวิจัย 
และน าเสนอผลการวิจัย การสอบรายงานการวิจัย 
การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ การ
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 
 
 
 

3(0-4-6) ปรับชั่วโมง
ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเกณฑส์ภา
วิชาชีพ 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

   PPH306 อนามัยชุมชน 
Community Health 
ความหมายและประเภทของชุมชน หลักการทฤษฎี
เกี่ยวกับชุมชน การสร้างภาพฝันที่พึ งปรารถนา 
ตัวช้ีวัดในงานอนามัยชุมชน การประเมินสถานการณ์
สุขภาพชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาชุมชน การ
ระบุปัญหา กระบวนการสร้างประชาคม การจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาทาง
สุขภาพ การวางแผนด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
การประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ การ
พัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพในชุมชน การส่งต่อ
โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 

3(2-2-5) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

   PPH318 การใช้สมุนไพรเพื่อการชะลอวัยในผู้สูงอาย ุ
Herbal Product for Anti-aging in the Elderly 
ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพร โดยครอบคลุม
เนื้อหาว่าด้วยแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพืชสมุนไพรใน
แง่มุมต่างๆ การประยุกต์ใช้สมุนไพรเพื่อการชะลอวัย  
การพัฒนาสมุนไพรไทยรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่
เกี่ยวกับการแพทย์ที่มีการใช้สมุนไพรส าหรับผู้สูงอายุ 
ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู
สุขภาพ ทฤษฎี เกี่ ยวกับความชรา พื้ นฐานทาง
สรีรวิทยาฮอร์โมน กลุ่มอาการที่ เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และความชรา 
 

3(2-2-5) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

   PPH327 การช่วยเหลือผู้สูงอายเุบื้องต้น 
First Aid and Elderly Care 
หลักการ ความส าคัญของการปฐมพยาบาล การดูแล
ต่อเนื่ อง การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ในภาวะฉุกเฉิน 
เบื้องต้น และการส่งต่อการวิเคราะห์ประเมินและการ
รักษาโรค ข้อควรปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้สูงอายุใน
ภาวะฉุกเฉิน การส่งเสริมสุขวิทยาส่วนบุคล การดูแล
รักษาความสะอาดร่างกาย ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ความเจ็บป่วยจากการติดเช้ือ ฝึกปฏิบัติในการแก้ไข
ภาวะช็อกเบื้องต้น การลดไข้ขึ้นสูง อาการชัก การ
ส าลักน้ าส าลักอาหาร การอาบน้ าผู้ป่วยในเตียง การ
สระผม การสวนอุจจาระ การจัดท่านอน การท าแผล 
การเคลื่อนย้าย ผู้ป่วย การป้องกันแผลกดทับ โรค
แทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ หลักการควบคุมและ
ป้องกันการติดเชื้อของผู้สูงอายุค าแนะน าญาติการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล การท าความ
สะอาด การบ ารุงรักษา และการจัดเก็บเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

   PPH328 จิตวิทยาและการสื่อสารทางบวกกับผู้สูงอายุ  
Psychology and positive communication with 
Elderly 
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมกับผู้สูงอายุ ทฤษฎี
พั ฒ น าการและพ ฤติ ก รรมของผู้ สู งอ ายุ  ก าร
เปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ การปรับตัวของผู้สูงอายุ แนว
ทางการป้องกันและแก้ไขความผิดปกติทางสุขภาพจิต
ในผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุ การ
พัฒนาคุณค่าในตนเอง การปรับเจตคติเชิงบวกต่อ
ตนเองและผู้อื่น ความฉลาดทางปัญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ์ การอยู่ตามความเป็นจริงตามหลัก
สจัธรรม 

3(2-2-5) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

   PPH329 การดูแลผูสู้งอายุแบบองค์รวม 
Holistic Elderly Care 
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุ  ทั้ งตัว
ผู้สูงอายุเอง บุคคลแวดล้อมผู้สูงอายุการดูแลสุขภาพ 
ความพร้อมด้านสุขภาพทางการเงิน สิทธิประโยชน์ 
กฎหมาย หลักประกันสุขภาพ การจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อการด าเนินชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ การสร้าง
เสริมอาชีพเพื่อการเพิ่มรายได้ กิจกรรมสันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ การเรียนรู้ในการเลือกใช้นวัตกรรม
การดูแลผู้สูงอายุได้ 
 
 

3(2-2-5) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 
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เหตุผล 

   PPH330 การก าหนดอาหารและโภชนาการในผู้สูงอาย ุ 
Food and Nutrition for the Elderly 
ความหมาย ความส าคัญของโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ
ผู้สูงอายุ การเลือกชนิดของอาหาร รูปแบบอาหาร 
ปริมาณสารอาหาร การย่อยและการดูดซึมอาหาร 
ภาวะโภชนาการที่ เหมาะแก่สภาพร่างกายของ 
ผู้สูงอายุ การเลือกอาหารที่ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ 
การบ าบัดโรค การค านวณความต้องการสารอาหาร 
ส าหรับการสร้างเสริมสุขภาพด้วยอาหารที่เหมาะสม
กับภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ  การประเมินผลภาวะ
โภชนาการ เพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ปัญหา สาเหตุ 
และผลกระทบด้านโภชนาการต่อภาวะสุขภาพ
ผู้สูงอายุ   

3(2-2-5) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

   PPH401 ความรอบรูด้้านสุขภาพ 
Health Literacy 
พัฒนาการ องค์ประกอบ และการประเมินของความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพ การสร้างการเรียนรู้และการสื่อสาร 
กลวิธีสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคล 
ปัจจัยความส าเร็จของการสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 
 
 
 

3(1-3-5) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชุปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

   PPH415 หลักการใช้ยาในผูสู้งอาย ุ
Drugs for the Elderly 
หลักพื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชศาสตร์ในผู้สูงอายุ
เบื้องต้น อันตรายจากการใช้ยา หลักการใช้ยา การ
ค านวณยาตามหลักเภสัชกรรมเบื้องต้น การแบ่งกลุ่ม
ย า  ค วาม ห ม ายและค วาม ส าคั ญ ขอ งย าต าม
พระราชบัญญัติ วัตถุประสงค์ของการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัย หลักการใช้ยา การบันทึกการใช้ยา อาการ
ข้างเคียงไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ วิธีการใช้ยาตามค าสั่งแพทย์การเปลี่ยนแปลง
ทาง การใช้อุปกรณ์การให้ยา การท าความสะอาด 
การเก็บรักษาอุปกรณ์ 

3(1-2-3) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

   PPH423 การสัมมนาทางสาธารณสุข 
Seminar in Public Health 
การค้นคว้า วิเคราะห์ สรุป รายงาน การน าเสนอและ
อภิปรายเกี่ยวกับการสาธารณสุขโดยใช้กระบวนการ
สัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 

1(0-4-6) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

145 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชุปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
SPH441 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

Preparation for Cooperative in Public Health 
การจัดกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียนก่อนการ
ฝึกสหกิจศึกษาในด้านการรับรูล้ักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้รยีนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจและคณุลักษณะที่เหมาะสมกับแขนงวิชาชีพโดยการ
กระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน
ด้านสาธารณสุข 

1(45) PPH417 การพัฒนาทักษะทางสหกิจศึกษาสาธารณสุขศาสตร ์
The Developing Skill for Cooperative in 
Public Health 
การจัดกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียน
ก่อนการฝึกสหกิจศึกษาในด้านการรับรู้ลักษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้
มีความรู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่
เห มาะสมกับแขนงวิ ช า ชีพ โดยการกระท า ใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน
ด้านสาธารณสุข การสอบประมวลความรู้ด้วยวาจา
ก่อนออกฝึกสหกิจ 

1(45) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

SPH442 สหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
Cooperative Education in Public Health 
การปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่ง
เป็นพนักงานช่ัวคราว   ณ สถานประกอบการจนครบ 1 ภาค
การศึกษา ตามที่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ก าหนดตาม
แขนงที่ได้ศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาต้อง
ส่งรายงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา โดยการวัดผลและประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสห
กิจศึ กษา พนักงานที่ ควบคุมการปฏิ บั ติ งานในสถาน
ประกอบการและจากรายงานวิชาการ 

6(640) PPH419 สหกิจศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 2 
Cooperative Education in Public Health 2 
การปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมื อน ห นึ่ ง เป็ น พ นั ก งาน ช่ั วค ราว   ณ  สถาน
ประกอบการจนครบ  1 ภาคการศึ กษา ตามที่
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ก าหนดตามแขนงที่ได้
ศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาต้องส่ง
รายงานและน าเสนอผลการไปปฏิ บั ติ งานต่ อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา โดยการวัดผลและประเมินของ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ 

6(640) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชุปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

SPH443 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
ศาสตร ์
Preparation for Field Experience in Public Health 
การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของ
การประกอบอาชีพ ทบทวนกระบวนการศึกษาชุมชน การ
วิเคราะห์ปัญหาชุมชน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
สุขภาพในชุมชนตลอดจนการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและ
ยั่งยืน และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับแขนงวิชาชีพ 

2(90) PPH420 การเตรียมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร ์
Preparation for Professional Skill  in Public 
Health 
การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะ
แล ะ โอก าส ขอ งก ารป ระก อบ อ า ชีพ ท บ ท วน
กระบวนการศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสุขภาพในชุมชน
ตลอดจน การแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน และ
การพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับแขนงวิชาชีพ 

1(90) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

SPH444 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 
Field Experience in Public Health 
การฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขด้านสุขศึกษา
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสุขภาพงาน
อนามัยชุมชนและการบริหารจัดการสถานบริการสาธารณสุข  
ให้แก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
นั้นๆ จัดท าโครงการศึกษาชุมชนวิเคราะห์และจัดล าดับ
ปัญหาชุมชน และเสนอแนวทางแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและ
ยั่งยืน โดยฝึกปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอแก้ปัญหา 

5(540) PPH422 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 2 
Field Experience in Public Health 2 
การฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขด้านสุข
ศึกษาการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการ
ฟื้นฟูสุขภาพงานอนามัยชุมชนและการบริหารจัดการ
สถานบริการสาธารณสุข  ให้แก่ประชาชนในเขต
รับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุขนั้นๆ จัดท า
โครงการศึกษาชุมชนวิเคราะห์และจัดล าดับปัญหา
ชุมชน และเสนอแนวทางแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและ
ยั่งยืน โดยฝึกปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอแก้ปัญหา 
 
 
 
 

5(540) ปรับให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

181 



180 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชุปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

   PPH418 สหกิจศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 1 
Cooperative Education in Public Health 1 
การปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลา
เส มื อน ห นึ่ ง เป็ น พ นั ก งาน ช่ั วค ราว  ณ  สถ าน
ประกอบการจนครบ 1 ภาคการศึกษาในภาคฤดูร้อน 
ตามที่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ก าหนดตามแขนงที่
ได้ศึกษาและเป็นไปตามความสนใจของนักศึกษา โดย
วัดผลจากรายงานการส ารวจภาวะสุขภาพและการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชากร 

3(270) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

   PPH421 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 1 
Field Experience in Public Health 1 
การฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขด้านสุข
ศึกษาการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการ
ฟื้นฟูสุขภาพงานอนามัยชุมชนและการบริหารจัดการ
สถานบริการสาธารณสุข  ให้แก่ประชาชนในเขต
รับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุขนั้นๆ โดยท า
การส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูปัญหาสุขภาพ 
ส ารวจและประเมินปัญหาสุขภาพ ตลอดจนเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนตามบริบทของ
ชุมชนที่รับผิดชอบ ตลอดจนเรียนรู้ขอบเขตงานและ
ความรับผิดชอบในสถานบริการทางสาธารณสุขที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 

4(360) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

   PPH424 การเตรียมการสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม ่ 
Preparation for Building and Expanding Start-
Ups’ Performance 
การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อน
การฝึกปฏิบัติเพื่อการเป็นผู้ประกอบการใหม่ในด้าน
การรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบธุรกิจ 
การพัฒนาศักยภาพตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจต
คติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(90) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เหตุผล 

   UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการใหม ่
Building and Expanding Start-Ups’ 
Performance 
การฝึกปฏิบัติเพื่อการเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยการ
วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรธุรกิจ การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการลงทุน การสร้างแบรนด์ กลยุทธ์
การบริหารธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายที่เกี่ยวกับข้อง
กับการท าธุรกิจ การเขียนแบบจ าลองธุรกิจ การท า
ธุรกิจเพื่อสังคม การด าเนินงานตามบรรษัทภิบาล 
ตลอดจนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการบริหารจัดการ
ธุรกิจ และแนะน าแนวทางประกอบธุรกิจจากผู้ที่มี
ประสบการณ์ 

7(640) ปรับรายวิชาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 
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ภาคผนวก ซ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 ระบุความเสี่ยง  

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

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/กจิกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(1) 

ผลกระทบความรุนแรง 
 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดับความเสี่ยง) 

(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

ความเสีย่งด้านการเรียนการสอน  -จ านวนนักศึกษาไมไ่ด้ตาม
เป้าหมาย 

4 3 12 ความเสีย่งสูง 

- อาจารย์ บุคลากร ไม่
เพียงพอ 

4 4 16 ความเสีย่งสูง 

- ความเพียงพอและเหมาะสม
ของห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

4 3 12 ความเสีย่งสูง 

 หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20 – 25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10 - 19  
(ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1 - 9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลกั/กิจกรรมของหลกัสูตร)  ปัจจัยเสี่ยง 
ความเสีย่งด้านการเรียนการสอน  F จ านวนนักศึกษาไมไ่ด้ตามเป้าหมาย 
  F อาจารย์ บุคลากร ไม่เพียงพอ 
  F ความเพียงพอและเหมาะสมของหอ้งเรียนและห้องปฏิบัติการ 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/ 

กิจกรรมของหลักสูตร) 
(1) 

การควบคุม 
ที่ควรจะมี 

(2) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่แล้ว 
(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการความ
เสี่ยง 
(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 
1 ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน 

- จ านวนนักศึกษาไม่ได้
ตามเป้าหมาย 

1. เร่งจัดท าหลักสูตรเพ่ือเตรียม
ประชาสัมพันธ์ และรับนักศึกษา 
2. จัดท าแนวทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ตามโรงเรียนมัธยมต่างๆ และทาง 
Website มหาวิทยาลัย 
3. ประชาสัมพันธ์ในการประชุมด้าน
สาธารณสุข  

 
 
 
 
 

 
 

 

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

 

- อาจารย์ บุคลากร ไม่
เพียงพอ 

1. จัดท าแผนหาอัตราก าลังทดแทน 
2. ขอความร่วมมือกับสมาคมต่างๆ ที่มี
ความสนใจในการร่วมสอนตามรายวิชาที่
เปิดสอน 

 
 

 
 

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

 

- ความเพียงพอและ
เหมาะสมของห้องเรียนและ
หอ้งปฏิบัติการ 

1. เตรียมจัดหาห้องเรียนให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับการใช้งาน   

….ยอมรับ 
ควบคุม 
....ถ่ายโอน 

 

 
 หมายเหตุ    ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ X หมายถึง ไม่มี  
    ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามท่ีคาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์X  ไม่ไดผ้ลตามท่ีคาดหมา 187 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 



183 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชุปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

แผนด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
เรื่องท่ีประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
 
 

 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
 

(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

 
 

(5) 

กิจกรรมการ
ควบคุม 

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม) 

 
(6) 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

(7) 
1. ความเสี่ยงดา้นการเรียนการสอน 
- จ านวนนักศึกษาไม่ไดต้าม
เป้าหมาย 

1. เร่งจัดท าหลักสูตรเพื่อเตรียม
ประชาสัมพนัธ์ และรบันักศึกษา 
2. จัดท าแนวทางประชาสัมพนัธ์
หลักสูตรตามโรงเรียนมัธยมตา่งๆ 
และทาง Website มหาวิทยาลยั 
3. ประชาสัมพันธ์ในการประชุม
ด้านสาธารณสุข และสุขศึกษา
ของสมาคมสุขศึกษาแห่ง
ประเทศไทย สมาคมวชิาชีพ
สาธารณสุข และสมาคมที่
เก่ียวข้อง 

ความเสี่ยงสูง 
 

ควบคุม 
 

 

1. การประชาสัมพันธ์
หลักสูตรไม่ทั่วถึง 
2. หลักสูตรอาจจะ
ได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยช้า
กว่าที่ก าหนดท าให้ไม่
สามารถท าการ 
ประชาสัมพนัธ์ก่อนได ้
 

1. วางแผนการ
ประชาสัมพนัธ์ และ
ก าหนดเวลาในการ
ประชาสัมพนัธ์ให้
ชัดเจน เพื่อให้ทัน
การสอบคัดเลือกใน
ระบบการรับบุคคล
เข้าศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา 
(Admissions) 

 

มกราคม 
2558 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/
สาขาวชิา 

188 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

เรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
 
 
 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
 

(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

 
 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 
 

(6) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(7) 
- อาจารย์ บุคลากร            
ไมเ่พียงพอ 

1. จัดท าแผนหาอัตราก าลัง
ทดแทน 
2. ขอความร่วมมือกับสมาคม
ต่างๆ ที่มีความสนใจในการร่วม
สอนตามรายวิชาที่เปิดสอน 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม 1. อาจารย์ บุคลากร
ที่จัดหาอัตราก าลัง
ทดแทน ไม่ตรง
สาขาวิชาที่สอน 

พัฒนาอาจารย์ใหม่ 
ในกจิกรรมการจัด 
การเรียนการสอน  

ม.ค. – ก.ย. 58 
ผู้รับผิดชอบ

ประธาน
หลักสูตร 

- ความเพียงพอและเหมาะสม
ของห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

1. เตรียมจัดหาห้องเรียนให้
เพียงพอและเหมาะสมกับการ
ใช้งาน 
2. จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม 1. ความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการและ
ความเพียงพอของ
ครุภัณฑ์ 
 

เตรียมความพร้อม
ห้องปฏิบัติการและ 
จัดซื้อครุภัณฑ์  

ปีงบประมาณ 
2558 - 2559 
ผู้รับผิดชอบ

ประธาน
หลักสูตร 

                            
                                                                                                                                        ผู้รายงาน  

             ประธานกรรมการประจ าหลักสูตร อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 
                         วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
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ภาคผนวก ฌ 
หนังสือรับทราบหลักสูตรจากสภาการสาธารณสุขชุมชน 
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