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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร :    25591531101568 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Disaster Management 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการสาธารณภัย) 
ชื่อย่อ  :  วท.บ. (การจัดการสาธารณภัย)  

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Disaster Management) 
ชื่อย่อ   : B.Sc.  (Disaster Management) 

 
3. วิชาเอก ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
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เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทหลักสูตร 

ปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทีส่ามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
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ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่  11/2563                  
เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563                  

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563        

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิชาการด้านการจัดการภัยพิบัติ 
8.2 นักวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในองค์กรภาครัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
8.3 นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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8.4 นักปฏิบัติการเกี่ยวกับภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย 
8.5 อาชีพอิสระ/องค์กรอิสระด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในองค์กรภาครัฐหรือ

องค์กรมหาชนหรือองค์กรภาคเอกชน  
 

9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1 รัตถชล อ่างมณ ี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพื้นพิภพ) 
วท.ม. (ภูมิศาสตร์การ
วางแผนการตั้งถ่ินฐาน
มนุษย์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
 
สถาบันราชภฏัเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

2559 
 

2548 
 
 

2545 

2 ตีรณรรถ ศรีสุนนท์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (วนศาสตร์) 
วท.ม. (การจัดการลุ่ม
น้ าและสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (การพัฒนาการ
เกษตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2558 
2549 

 
2546 

3 นิธิพนธ์ น้อยเผ่า อาจารย ์ วท.ม. (ธรณีวิทยา) 
 
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
กษ.บ. (การจัดการ
การผลิตสัตว์) 
วท.บ. (ธรณีวิทยา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2547 
2561 

 
2556 

 
2543 

4 สมคิด ตันเก็ง อาจารย ์ M.Sc 
(Environmental 
Engineering and 
Management) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ) 

Asian Institute of 
Technology  
 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

2559 
 
 

 
2557 

5 ศิรภสัสร พันธะสา อาจารย ์ วท.ม. (ธรณีวิทยา) 
วท.บ. (ธรณีวิทยา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2562 
2555 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย เช่น ธรณีพิบัติภัย อุทกภัย ภัยแล้ง การเปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศ โรคระบาด เป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ความเสียหายบางอย่างไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าความเสียหายได้ อาทิ 
การชดเชยเยียวยาที่ยังไม่รวมถึงการสูญเสียรายได้จากการบริการธุรกิจท่องเที่ยว และการสูญเสียชีวิต
บุคลากรของประเทศจากเหตุภัยพิบัติต่างๆ เช่น การเกิดภัยพิบัติจากการเกิดมหาอุทกภัย เมื่อปี   
พ.ศ. 2554 หรือคลื่นสึนามิ ปี พ.ศ. 2547 ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 
คุณภาพชีวิต สิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง และ อย่างไรก็ตามปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติเหล่านี้ 
หลายประเภทเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้ศึกษาและหาวิธีป้องกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพ่ือบรรเทาให้ความ
รุนแรงลดลง สร้างความเสียหายน้อยลง นอกจากนั้นแนวทางการป้องกันปัญหาภัยพิบัติยังใช้ต้นทุนต่ า
กว่าการแก้ปัญหาหลังเกิดภัยพิบัติอีกด้วย ทว่าในปัจจุบันหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้าน
การรับมือกับ  ภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ ยังมีน้อยมาก การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองปัญหา
ดังกล่าวจึงเป็นการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาหลักสูตรนี้ค านึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัจจุบันหลักสูตรที่เปิดให้การศึกษา

ในสาขาวิชาชีพด้านการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยยังมีน้อย ท าให้เกิดความต้องการของ
ตลาดแรงงานและบุคลากร เนื่องจากความขาดแคลนบุคลากรในสาขาวิชาชีพดังกล่าวนี้ หลักสูตรจึง
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บัณฑิตที่จบไป น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพและตลาดแรงงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ปัจจุบันทั่วโลกให้ความส าคัญกับการจัดการภัยพิบัติเป็นอย่างมากโดยประเทศต่างๆ ได้

แสวงหาความร่วมมือกันในรูปแบบขององค์กรต่างๆ ทั้งที่เป็นแบบทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือช่วย
ป้องกันแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
การพัฒนาหลักสูตรเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้สามารถท างานได้จริงในสายงานด้านการ
จัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย บัณฑิตที่จบไปสามารถน าความรู้ความสามารถไปใช้เพ่ือบรรเทาหรือ
แก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติได้ทั้งในระดับชุมชนหรือประเทศ 



 5 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์  ท าให้สาขาวิชา
ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากบุคลากรด้าน
การจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัยยังขาดแคลน และสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอน
ยังมีน้อยจึงเป็นการเพ่ิมศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการแข่งขัน 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    หมวดวิชาเฉพาะ 
  หมวดวิชาเนื้อหา 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ           

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืน              
ที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน  และควบคุมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
มุ่งสร้างบัณฑิต ให้มีความรู้และทักษะด้านการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 

สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้เพื่อการวางแผนป้องกันและลดผลกระทบก่อนเกิดภัยพิบัติ สามารถ
จัดการเผชิญเหตุระหว่างเกิดภัยพิบัติ และการบรรเทาทุกข์หลังภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ มีจิตอาสามุ่งน า
ความรู้พัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 

1.2 ความส าคัญ 
ปัจจุบันปัญหาภัยพิบัติในประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นธรณีพิบัติภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ไฟป่า หรือแม้แต่โรคระบาด
สัตว์ และโรคอุบัติใหม่ต่างๆ ซึ่งเมื่อภัยพิบัติได้เกิดขึ้น ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ของสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในระยะยาว 

การผลิตบุคลากรที่มี ทักษะ ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ  ทั้งด้านการป้องกันก่อนเกิดภัยพิบัติ  
การจัดการในการเผชิญเหตุ  และการบรรเทาทุกข์หลังเกิดภัยพิบัติ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น ซึ่งจากการ
ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตพบว่ามีความต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถ ปฏิบัติงานได้จริง 
มีทักษะการวิจัย มีคุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบทางสังคม และเพ่ิมจ านวนบุคลากรทางด้านภัย
พิบัติให้เพียงพอต่อความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และโลก ในการเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติต่างๆ 
ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น พร้อมทั้งสามารถน าความรู้ตามแนวพระราชด าริมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการจัดการภัยพิบัติในแต่ละสถานการณ์ให้เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 ผลิตบัณฑิตให้มี ความรู้ ทักษะ และจริยธรรม ในการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งจาก

ธรรมชาติและมนุษย์ 
1.3.2 พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะด้านการวิจัย โดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้จาก 

แนวพระราชด าริกับ ร่วมกับภูมิปัญญาชุมชน  เพ่ือการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน 
1.3.3 ส่งเสริมภาวะผู้น าและความสามารถของบัณฑิตในการบริการวิชาการ  สู่ความเป็น

เลิศในการจัดการภัยพิบัติของท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศชาติ และระดับนานาชาติ 
 1.3.4 เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เป็นและลงพ้ืนที่ในการ
ปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติและสาธารณภัยได้จริง 
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2. แผนปรับปรุง 

 

แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.  ปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการภัยพิบัติ และบรรเทา  สา
ธารณภัยให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 

1.  พัฒนาหลักสูตรโดยมี
พ้ืนฐานจากหลักสูตรในระดับ
สากล 
2.  ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1.  เอกสารปรับปรุง
หลักสูตร 
2.  รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

2.  ปรับปรุงหลักสูตรตามการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของ
ประเทศและการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยหลัก ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยฯ และปัจจัย
ภายนอก 

1.  สร้างเครือขา่ยกับ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพ่ือวิเคราะห์ความ
ต้องการและแนวโน้มความ
เปลี่ยนแปลง 
2.  ส ารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประกอบการ 

1.  รายนามผู้เชี่ยวชาญใน
คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร 
2.  ผลการประชุมวิพากษ์
หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ 
3.  รายงานความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
4.  รายงานผลการวิจัยความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3.  พัฒนาอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนด้านการเรียนการ
สอน บริการวิชาการ และ
งานวิจัยให้มีประสบการณ์จาก
การท างานจริงด้านภัยพิบัติ และ
สาธารณภัย 

1.  สนับสนุนอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนท างาน
บริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 
2.  สนับสนุนอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนท างาน
วิจัยด้านภัยพิบัติ และบรรเทา       
สาธารณภัย 
3.  อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาการ 

1.  ปริมาณงานบริการ
วิชาการต่ออาจารย์และ
บุคลากรในหลักสูตร 
2.  ปริมาณงานวิจัยต่อ
อาจารย์และบุคลากรใน
หลักสูตร 
3.  จ านวนอาจารย์และ
บุคลากรในหลักสูตรได้รับ
การพัฒนาวิชาการ 
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หมวดที ่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 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไมม่ี  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
ในเวลาราชการเริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  สายวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ และ ศิลป์-ค านวณ 
2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.)ทุกสาขาวิชาสาขา หรือวุฒิเทียบเท่า 
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง 

จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับ
คณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 



 9 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. ค่าลงทะเบียน 720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล           
   2.1 งบบุคลากร 1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,725 2,187,911 
   2.2 งบด าเนินการ 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000 
   2.3 งบลงทุน           
        2.3.1 ค่าท่ีดินและ 
                สิ่งก่อสร้าง 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
รวมรายรับ 3,510,000 4,350,000 5,194,500 6,043,725 6,177,911 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,725 2,187,911 
2. งบด าเนินการ      
    2.1 ค่าตอบแทน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
    2.2 ค่าใช้สอย 100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 
    2.3 ค่าวัสด ุ 40,000 80,000 120,000 160,000 160,000 
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 
3. งบลงทุน      
   3.1 ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

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

      3.2 ค่าครุภัณฑ์ 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 
4. เงินอุดหนุน      
   4.1 การท าวิจัย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
   4.2 การบริการวิชาการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
รวมรายจ่าย 3,672,000 3,902,000 4,136,500 4,375,725 4,479,911 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต  49,000 บาท/คน/ปี 
 

2.7  ระบบการศึกษา  
    ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562 
(ภาคผนวก ก) และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด
ปทุมธานี  เรื่อง การจัดการเรียนการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี พ.ศ. 2562 และประยุกต์
รูปแบบ ABCD โมเดลเข้าสู่ระบบการศึกษาคือ Active Learning คือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง สร้างผลลัพธ์การเรียน เน้นการเรียนรู้แบบสืบค้นผ่าน 
Project Base Learning, Case Base Learning, Outdoor Learning ; Blended Learning คื อ  มี
การจัดการเรียนรู้แบผสมทั้งในห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อ
เรียนรู้ทั้งแบบ Class Room และ Online Pocess ; Collaborative Learning คือ การจัดให้ผู้เรียน
เรียนรู้กับเพ่ือนและอาจารย์ทั้งในและนอกห้องเรียนและสือ Online โดยผู้เรียนกับผู้สอนร่วมกัน
ก าหนดประเด็นเรียนรู้ ผู้สอนเป็นผู้อ านวยการให้เกิดการเรียนรู้ ; Design Thinking for Learning 
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Outcomes คือ น ากระบวนการคิดออกแบบมาใช้ในการพัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในระดับ
หลักสูตร รายวิชา และบทเรียน โดยมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดสมรรถนะที่พีง
ประสงค์อย่างต่อเนื่อง 

2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
    การเทียบโอนให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) และ ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง การจัดการเรียน
การศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 85 หน่วยกิต 
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 73 หน่วยกิต 
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

3.1.3  รายวิชาในหมวดต่าง ๆ    
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)  
2)  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 

 2.1)  กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
  2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 73 หน่วยกิต 

 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

   
SBT102 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
  General Biology   
SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 
  General Biology Laboratory   
SCH102 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
  General Chemistry   
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
  Laboratory in General Chemistry    
SMS103 หลักสถิติ 3(3-0-6) 
  Principles of Statistics   
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SDM101 พ้ืนฐานภัยพิบัติธรรมชาติ 3(2-2-5) 
  Basic Natural Disasters   
SDM102 อุตุนิยมวิทยาพ้ืนฐานส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
  Basic Meteorology for Disaster Management   
SDM103 พ้ืนฐานธรณีพิบัติภัย 3(2-2-5) 
  Basic Geohazard    
SDM104 หลักการจัดการภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
  Principle of Disaster Management   
SDM105 พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์กายภาพส าหรับการจัดการสาธารณภัย 3(2-2-5) 
  Fundamental of Physical Science for Disaster 

Management 
 

SDM106 นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-2-5) 
  Natural Resource Ecology   
SDM201 การจัดการธรณีพิบัติภัย 3(2-2-5) 
  Geohazard Management   
SDM202 ปฐพีวิทยาพ้ืนฐานส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 2(2-0-4) 
  Basic Soil Science for Disaster Management   
SDM203 ปฏิบัติการปฐพีวิทยาพ้ืนฐานส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 1(0-3-2) 
  Basic Soil Science for Disaster Management 

Laboratory 
  

SDM209 หลักการภัยพิบัติสารเคมีและการจัดการของเสียอันตราย 3(2-2-5) 
  Principle of Chemical Disaster and Hazardous Waste 

Management 
  

SDM210 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 3(2-2-5) 
  Fundamental of Emergency Medical Service   
SDM211 การป้องกันและระงับอัคคีภัย 2(2-0-4) 
  Fire Prevention and Fire Suppression   
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SDM212 ปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย  1(0-3-2) 
  Fire Prevention and Fire Suppression Laboratory   
SDM213 ภัยพิบัติทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  Biological and Environmental Disasters   
SDM303 การจัดการภาวะอุทกภัยและภาวะภัยแล้ง 

Management of Floods and Droughts 
3(3-0-6) 

SDM305 ภูมิสารสนเทศส าหรับจัดการภัยพิบัติ 2(2-0-4) 
  Geographic Information Systems for Disaster 

Management 
  

SDM306 ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศส าหรับจัดการภัยพิบัติ 1(0-3-2) 
  Geographic Information Systems for Disaster 

Management Laboratory 
  

SDM316 การจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 3(3-0-6) 
  Disasters Management and Public Hazard Mitigation 

Communities 
  

SDM326 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to English in Scientific Research  
SDM327 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการสาธารณภัย 1(0-3-2) 
 Research Methodology for Disaster Management  
SDM404 ปัญหาพิเศษทางการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 3(0-6-3) 
  Special Problems in Disaster Management and 

Public Hazard Mitigation 
  

SDM406 ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ 3(2-2-5) 
  Disasters from Climate   
SDM418 สัมมนาทางการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย  1(0-2-1) 
  Seminar in Disaster Management and Public Hazard 

Mitigation  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SDM422 ระบบบัญชาการเหตุการณ์และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน 2(2-0-4) 
  Incident Command System and Emergency 

Response 
  

SDM423 ปฎิบัติการการระบบบัญชาการเหตุการณ์และการเผชิญเหตุ
ฉุกเฉิน 

1(0-3-2) 

  Incident Command System and Emergency 
Response Laboratory 

  

SDM425 การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
  Disaster Risk Assessment   
   

2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SDM313 ธรณีวิศวกรรมเบื้องต้นส าหรับการจัดการธรณีพิบัติภัย 2(2-0-4) 
  Fundamental Geology Engineering for Geohazard 

Management 
  

SDM314 ปฏิบัติการธรณีวิศวกรรมเบื้องต้น ส าหรับการจัดการธรณี 
พิบัติภัย 

1(0-3-2) 

  Fundamental Geology Engineering for Geohazard 
Management Laboratory 

  

SDM315 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ 3(2-2-5) 
  Environmental Social and Health Impact Assessment   
SDM317 พลังงานทดแทนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5) 
  Renewable Energy for Sustainable Development   
SDM318 การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม    

แนวพระราชด าริ   
3(2-2-5) 

  Environment and Disaster Management under the 
Royal Initiative of His Majesty the King 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SDM319 อิทธิพลป่าไม้ต่อการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง  3(3-0-6) 
  Forest Influences on Floods and Droughts   
SDM320 การจัดการไฟป่าและการควบคุม 3(3-0-6) 
  Forest Fires and Control   
SDM321 การส ารวจระยะไกลส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 2(2-0-4) 
  Remote Sensing for Disaster Management   
SDM322 ปฏิบัติการส ารวจระยะไกลส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 1(0-3-2) 
  Remote Sensing for Disaster Management 

Laboratory 
  

SDM323 หัวข้อพิเศษการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 3(2-2-5) 
  Special Topics in Disaster Management and Public 

Hazard Mitigation 
  

SDM324 การสุขาภิบาลและการจัดหาน้ าสะอาด 2(2-0-4) 
  Sanitation and Clean Water Supply   
SDM325 ปฏิบัติการสุขาภิบาลและการจัดหาน้ าสะอาด 1(0-3-2) 
  Sanitation and Clean Water Supply Laboratory   
  Statistics for Disaster Management   
SDM405 อุทกวิทยาส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
  Hydrology for Disaster Management   
SDM407 สถิติเพ่ือการจัดการภัยพิบัติ 3(3-0-6) 
  Statistics for Disaster Management   
SDM408 แบบจ าลองคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 2(2-0-4) 
  Computer Modeling for Disaster Management   
SDM410 การจัดการดินถล่ม 3(3-0-6) 
  Landslide Management   
SDM415 การประเมินผลกระทบและสภาวะความรุนแรงของภัยแล้ง 

Evaluation of Impact and Severity of Drought 
3(2-2-5) 

SDM416 การประเมินคุณภาพน้ า 3(2-2-5) 
  Evaluation of Water Quality   
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SDM417 การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในเขตร้อน 3(2-2-5) 
  Tropical Natural Disaster Management   
SDM419 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากภัยพิบัติ

เบื้องต้น 
3(2-2-5) 
 

 Introduction to Socio-economic and 
Environmental Impact of Disasters 

 

SDM420 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

3(2-2-5) 

  Management of Public Sector and Private Sector 
in Public Hazard Prevention and Mitigation 

  

SDM421 การจิตอาสาและการจัดการงานอาสาสมัคร 3(2-2-5) 
  Volunteer and Volunteers Work Management    
SDM422 ระบบบัญชาการเหตุการณ์และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน 2(2-0-4) 
  Incident Command System and Emergency 

Response 
  

SDM423 ปฎิบัติการการระบบบัญชาการเหตุการณ์และการเผชิญเหตุ
ฉุกเฉิน 

1(0-3-2) 

  Incident Command System and Emergency 
Response Laboratory 

  

SDM424 บทบาทชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
ในการจัดการสาธารณภัย 

3(2-2-5) 

  Role of Community and Local Administration in 
Disaster Management 

  

SDM425 การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
 Disaster Risk Assessment  
SDM426 การป้องกันและระงับอัคคีภัย 2(2-0-4) 
 Fire Prevention and Fire Suppression  
SDM427 ปฎิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย 1(0-3-2) 
 Fire Prevention and Fire Suppression Laboratory  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SDM433 จริยธรรมและการจิตอาสาเพ่ือนักจัดการสาธารณภัย 3(2-2-5) 
  Ethics and Volunteers for Disaster Manager   

 

2.2)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ดังนี้ 

7 
 

หน่วยกิต 
 

2.2.1)  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDM428 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการสาธารณภัย 1(45) 
  Preparation for Cooperative Education in Disaster 

Management  
  

SDM429 สหกิจศึกษาการจัดการสาธารณภัย 6(640) 
  Cooperative Education in Disaster Management    

 
2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SDM430 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสาธารณภัย 2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Disaster 

Management  
 

SDM431 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสาธารณภัย 5(450) 
  Field Experience in Disaster Management    
SDM432 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่

บริการของมหาวิทยาลัย 
5(450) 

 Field Disaster Management Experience in the 
University Service Area 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชา
ที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษา
รายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า   45 หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต *** 
 
ชื่ออนุปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (การจัดการสาธารณภัย) 

ชื่อย่อ  :  อ.วท. (การจัดการสาธารณภัย)  
ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม :  Associate of Science (Disaster Management) 

ชื่อย่อ   : A.S.  (Disaster Management) 
 

หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะวิชา 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย  
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
SBT หมู่วิชาชีววิทยา 
SCH หมู่วิชาเคมี 
SDM หมู่วิชาการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย 
SMS หมู่วิชาสถิติประยุกต์ 
VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 7 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

SCH102 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
SDM106 นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-2-5) 
SDM104 หลักการจัดการภัยพิบัติ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 17 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 7 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

SDM105 พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์กายภาพส าหรับการจัดการ
สาธารณภัย 

3(2-2-5) 

 SBT102 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 
 SDM101 พ้ืนฐานภัยพิบัติธรรมชาติ 3(2-2-5) 
 SDM103 พ้ืนฐานธรณีพิบัติภัย 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

SMS103 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

SDM102 อุตุนิยมวิทยาพ้ืนฐานส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
SDM201 การจัดการธรณีพิบัติภัย 3(2-2-5) 

 SDM213 ภัยพิบัติทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 18 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

SDM202 ปฐพีวิทยาพ้ืนฐานส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 2(2-0-4) 
SDM203 ปฏิบัติการปฐพีวิทยาพ้ืนฐานส าหรับการจัดการ

ภัยพิบัต ิ
1(0-3-2) 

SDM209 หลักการภัยพิบัติสารเคมีและการจัดการของ
เสียอันตราย 

3(2-2-5) 

SDM210 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

3(2-2-5) 
 

 SDM211 การป้องกันและระงับอัคคีภัย 2(2-0-4) 
 SDM212 ปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 18 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4 
หมวดวิชาเฉพาะ SDM303 การจัดการภาวะอุทกภัยและภาวะภัยแล้ง 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) SDM305 ภูมิสารสนเทศส าหรับจัดการภัยพิบัติ 2(2-0-4) 
 SDM306 ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศส าหรับจัดการ     

ภัยพิบัต ิ
1(0-3-2) 

 SDM316 การจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย
ชุมชน 

3(3-0-6) 
 
 SDM326 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์เบื้องต้น 
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 16 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

SDM327 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการ          
สาธารณภัย 

1(0-3-2) 

SDM406 ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

SDM313 ธรณีวิศวกรรมเบื้องต้นส าหรับการจัดการ
ธรณีพิบัติภัย 

2(2-0-4) 

 SDM314 ปฏิบัติการธรณีวิศวกรรมเบื้องต้น ส าหรับ
การจัดการธรณีพิบัติภัย 

1(0-3-2) 

 SDM315 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม 
และสุขภาพ 

3(2-2-5) 

 SDM415 การประเมินผลกระทบและสภาวะความ
รุนแรงของภัยแล้ง 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี Xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 16 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ) 

SDM404 ปัญหาพิเศษทางการจัดการภัยพิบัติ และ
บรรเทาสาธารณภัย 

3(0-6-3) 

 SDM418 สัมมนาทางการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทา
สาธารณภัย  

1(0-2-1) 

 SDM422 ระบบบัญชาการเหตุการณ์และการเผชิญ
เหตุฉุกเฉิน 

2(2-0-4) 

 SDM423 ปฏิบัติการระบบบัญชาการเหตุการณ์และ
การเผชิญเหตุฉุกเฉิน 

1(0-3-2) 

 SDM425 การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก) 

SDM419 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมจากภัยพิบัติเบื้องต้น 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

SDM428 
 
 
SDM429 

 

การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการ 
สาธารณภัย 
หรือ 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       
การจัดการสาธารณภัย 

1(45) 
 

 
       2(90) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 17 หรือ 18 

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาวิชา
ปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

SDM430 
 
SDM431 

สหกิจศึกษาการจัดการสาธารณภัย 
หรือ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ               
การจัดการสาธารณภัย 

6(640) 
 

 
5(450) 

รวมหน่วยกิต 6 หรือ 5 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SBT102 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
  General Biology   

สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ องค์ประกอบ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ทั้ง 
โพรคาริโอติกและยูคาริโอติก การแบ่งเซลล์ การล าเลียง การเคลื่อนที่เข้าออก เมแทบอลิ
ซึม การหายใจและการสังเคราะห์แสง เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์
โครงสร้างของพืช โครงสร้างของสัตว์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หลักพันธุศาสตร์เบื้องต้น วิวัฒนาการ 
พฤติกรรมของสัตว์ นิเวศวิทยา การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
   

SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 
  General Biology Laboratory   

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์  เซลล์  การแบ่งเซลล์  เนื้อเยื่อ  
การแลกเปลี่ยนสารเช่น การแพร่ การออสโมซิส การสังเคราะห์แสง การหายใจ การล าเลียง การคายน้ า 
การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต การจ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต การท างานของระบบต่างๆ 
เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท พันธุศาสตร์ พฤติกรรม การปรับตัว ระบบนิเวศ 
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 

SCH102 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
  General Chemistry   

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว 
สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร์ อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ 
เคมีอินทรีย์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
  Laboratory in General Chemistry    

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคและหลักปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิค และหลักการปฏิบัติ
ทั่วไปในการใช้ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการอ่านและท าความเข้าใจฉลากข้างขวดสารเคมี เกรดของสาร และ
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีทั่วไป (SCH102) 

 
SMS103 หลักสถิติ 3(3-0-6) 
 Principles of Statistics  

ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ขั้นตอนในการใช้สถิติเพ่ือการตัดสินใจ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง 
ความน่าจะเป็นแบบทวินาม แบบปัวร์ซอง และแบบปกติ โมเมนต์ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง 
หลักการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์วิชานี้เน้น
ถึงตัวอย่างและแบบประยุกต์ของวิธีการให้เหมาะสมกับแต่ละวิชาเอก 

 
SDM101 พื้นฐานภัยพิบัติธรรมชาติ 3(2-2-5) 
  Basic Natural Disasters   

ความหมายและประเภทของภัยพิบัติธรรมชาติ สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
ความรู้พ้ืนฐานทางสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติ กระบวนการทางวิทยาศาตร์ในการศึกษาภัยพิบัติ      
ผลของการเกิดภัยพิบัติต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในโลก พ้ืนฐานกฎหมายภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ทางภัยพิบัติธรรมชาติในปัจจุบันและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 

 
SDM102 อุตุนิยมวิทยาพื้นฐานส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
  Basic Meteorology for Disaster Management   

ส่วนประกอบและโครงสร้างของบรรยากาศ สมดุลพลังงาน กระบวนการควบแน่นและ
หยาดน้ าฟ้า การอธิบายปรากฏการณ์ทั่วไปและการหมุนเวียนของบรรยากาศของโลก ฤดูกาลและ
ภูมิอากาศ การพยากรณ์อากาศเบื้องต้น การอ่านแผนที่อากาศ สถิติภูมิอากาศ ภัยพิบัติที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การใช้สถิติท านายสภาพภูมิอากาศเพ่ือการคาดการภัยพิบัติ แนวทางการลด
ปัญหาจากภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SDM103 พื้นฐานธรณีพิบัติภัย 3(2-2-5) 
  Basic Geohazard   

แร่ และหิน หินอัคนี หินตะกอน หินแปร กระบวนการธรณีแปรสัณฐานต่างๆ ที่เกิด
บนผิวโลกและภายในโลก ธรณีวิทยาโครงสร้าง ผลของภูมิประเทศจากกระบวนการทางธรณี ซากดึกด า
บรรพ์ การล าดับชั้นหิน ธรณีวิทยาประเทศไทย การอ่านแผนที่ภูมิประเทศเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในทาง
ธรณีวิทยา ความรู้พ้ืนฐานการเกิดธรณีพิบัติภัย ผลกระทบของธรณีพิบัติภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน แนวทาง
ป้องกันธรณีพิบัติและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 

 
SDM104 หลักการจัดการภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
  Principle of Disaster Management   

นิยามความหมาย ประเภท ลักษณะของภัยพิบัติ สถานการณ์ของภัยพิบัติ แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ วงจรการจัดการภัยพิบัติ การประเมินความเสี่ยง การป้องกันและแผนการลด
ผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการฟ้ืนฟูบูรณะ 
   
SDM105 พื้นฐานวิทยาศาสตร์กายภาพส าหรับการจัดการสาธารณภัย 3(2-2-5) 
  Fundamental of Physical Science for Disaster 

Management 
  

กระบวนการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์กายภาพ สมมติฐานการก าเนิดโลก โครงสร้าง
ภายในโลก การถ่ายโอนความร้อน แรงโน้มถ่วง คลื่น พลังงานจากดวงอาทิตย์ ลักษณะอากาศ วัฎจักรของ
น้ า ตลอดจนการประยุกต์ใช้กระบวนการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์กายภาพส าหรับการจัดการสาธารณภัย 

 
SDM106 นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-2-5) 
  Natural Resource Ecology   

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงานในระบบนิเวศ การ
หมุนเวียนธาตุอาหาร ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ประชากร สังคมชีวิต ระบบนิเวศบนบก นิเวศวิทยาประยุกต์ การ
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SDM201 การจัดการธรณีพิบัติภัย 3(2-2-5) 
  Geohazard Management   

กลไกของกระบวนการธรณีวิทยาแปรสัณฐานต่อการเกิดธรณีพิบัติภัย แผ่นดินไหว       
ซึนามิ กลไกและสาเหตุของการเกิดดินถล่ม โคลนถล่ม การใช้เทคนิคทางธรณีวิทยาเพ่ือตรวจสอบและ
วิเคราะห์ธรณีพิบัติภัย การประเมินความเสี่ยงของธรณีพิบัติภัยต่างๆ ธรณีพิบัติภัยในพ้ืนที่การวางแผน
จัดการและลดความเสี่ยงภัย และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 

 
SDM202 ปฐพีวิทยาพื้นฐานส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 2(2-0-4) 
 Basic Soil Science for Disaster Management   

ความส าคัญของดิน การก าเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน   
สารมลพิษในดินจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และการกระท าของมนุษย์ ที่มาและลักษณะของสาร
มลพิษในดิน การเคลื่อนที่และการแพร่กระจายของสารมลพิษในดิน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสาร
มลพิษในดิน การวางแผนฟ้ืนฟูดินที่ปนเปื้อนและวิธีการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อน กฎหมายและข้อก าหนด
เกี่ยวกับมลพิษในดิน 

 
SDM203 ปฏิบัติการปฐพีวิทยาพื้นฐานส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 1(0-3-2) 
  Basic Soil Science for Disaster Management 

Laboratory 
  

ปฎิบัติการการวิเคราะห์ลักษณะของดินทางกายภาพ การวิเคราะห์เนื้อดิน ขนาด
อนุภาคของดิน การกระจายตัวของขนาดอนุภาคของดิน การจ าแนกประเภทของดิน ความชื้นในดิน หน่วย
น้ าหนักของดิน ค่าความถ่วงจ าเพาะของดิน ปฎิบัติการการวิเคราะห์ลักษณะของดินทางเคมี ค่าความเป็น
กรด-ด่าง ค่าการน าไฟฟ้า การแลกเปลี่ยนประจุ ธาตุอาหารในดิน 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SDM209 หลักการภัยพิบัติสารเคมีและการจัดการของเสียอันตราย 3(2-2-5) 
  Principle of Chemical Disaster and Hazadous 

Waste Management  
  

แหล่งก าเนิด ปัจจัยที่ท าให้เกิดภัยพิบัติสารเคมี ผลกระทบและความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ แนวทางและการจัดการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิษของสารเคมีและของเสียอันตรายใน
สิ่งแวดล้อม กลไกการเกิดพิษ ผลกระทบ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา 

 
SDM210 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 3(2-2-5) 
  Fundamental of Emergency Medical Service   

ระบบบริการสาธารณสุข กฎหมายและโครงสร้างการบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้ปฏิบัติงานและการประสานงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาเบื้องต้น ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การประเมินสถานการณ์ 
จุดเกิดเหตุ การตรวจวัดสัญญาณชีพและการคัดกรองผู้ป่วย การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน การติดเชื้อ 
การบาดเจ็บ การบาดเจ็บช่องท้อง สมองและไขสันหลัง บาดแผลและการเสียเลือด การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย 
 
SDM211 การป้องกันและระงับอัคคีภัย 2(2-0-4) 
 Fire Prevention and Fire Suppression  
                       ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ องค์ประกอบของไฟ อุณหพลศาสตร์เบื้องต้นและ
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ สารเชื้อเพลิงและวัตถุไวไฟ การควบคุมเชื้อเพลิง ก๊าซที่เกิดขึ้นจากการเผา
ไหม้ ระยะการพัฒนาของไฟ การแบ่งประเภทของไฟ หลักการวิธีการดับเพลิง เครื่องและอุปกรณ์
ดับเพลิง การเผชิญเหตุอัคคีภัย กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดการอัคคีภัย
ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย การเขียนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย  
ส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
SDM212 

 
ปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 
1(0-3-2) 

 Fire Prevention and Fire Suppression Laboratory  
                       การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การดูแลรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ดับเพลิง เขียนแผนการดับเพลิง การจัดโครงสร้างหน้าที่เมื่อเกิดเพลิงไหม้ การฝึกจ าลอง
การเผชิญเหตุอัคคีภัย ปฏิบัติการการผจญเพลิง การควบคุมสั่งการและการสื่อสารกรณีการเกิด
อัคคีภัย การเขียนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปฏิบัติการจิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย การฝึกซ้อม
และการอพยพหนีไฟ การค้นหาและกู้ภัยในอาคาร ปฏิบัติการเชือกเงื่อนและการช่วยเหลือทางสูง 
การฟ้ืนฟูและสงเคราะห์ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย 
 
SDM213 ภัยพิบัตทิางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Biological and Environmental Disasters   

นิยามความหมาย ประเภท ลักษณะของภัยพิบัติทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม การ
สูญเสียความหลากหลายทางชวีภาพ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลกระทบทางนิเวศวิทยาของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ algal bloom การระบาดของแมลง อันตรายจากสัตว ์โรคทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อม 

 
SDM303 การจัดการภาวะอุทกภัยและภาวะภัยแล้ง 3(3-0-6) 
  Management of Floods and Droughts   

อุทกภัย ชนิดของอุทกภัย สาเหตุและปัจจัยของการเกิดอุทกภัย ผลกระทบของ
อุทกภัย การวิเคราะห์ความถี่ การเกิดอุทกภัย การประเมินอุทกภัยและพ้ืนที่เสี่ยงภัย แนวทางการจัดการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ชนิดของภัยแล้ง สาเหตุและปัจจัยของการเกิดภัยแล้ง ผลกระทบของ
ภัยแล้ง การประเมินภัยแล้งและพ้ืนที่เสี่ยงภัย แนวทางการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
SDM305 

 
ภูมิสารสนเทศส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
2(2-0-4) 

  Geographic Information Systems for Disaster 
Management 

  

ทฤษฎีและแนวคิดด้านระบบภูมิสารสนเทศ ลักษณะของข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูล    
เชิงบรรยาย  การอ่านแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ การจัดการข้อมูล การน าเข้าข้อมูลเรียกถาม 
การจัดเก็บข้อมูล การแสดงผลและการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท าแผนที่เฉพาะเรื่อง การใช้ประโยชน์ 
จากแผนที่ความสูงเชิงตัวเลข การน าไปประยุกต์ใช้กับการจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติ การวิเคราะห์ 
เชิงพ้ืนที่ การใช้ระบบภูมิสารสนเทศประเมินพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ การแสดงผลข้อมูลแผนที่
เฉพาะเรื่องในงานด้านภัยพิบัติ 

 
SDM306 ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศส าหรับจัดการภัยพิบัติ 1(0-3-2) 
 Geographic Information Systems for Disaster 

Management Laboratory 
  

ปฏิบัติการการอ่านแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ การน าเข้าข้อมูลสู่ระบบดิจิทัล   
การให้ระบบพิกัดแก่แผนที่ การแสดงผลข้อมูล การจัดท าแผนที่เฉพาะเรื่อง การใช้งานแผนที่ความสูงเชิง
ตัวเลขในงานด้านภัยพิบัติ การใช้ระบบภูมิสารสนเทศประเมินความเสี่ยงของพ้ืนที่ต่อการเกิดภัยพิบัติ 

 
SDM313 ธรณีวิศวกรรมเบื้องต้นส าหรับการจัดการธรณีพิบัติภัย

Fundamental Geology Engineering for 
Geohazard Management 

2(2-0-4) 

สมบัติและตัวแปรของค่าต่างๆ ในทางธรณีวิศวกรรม คุณสมบัติและการจ าแนก
ประเภทของวัสดุทางธรณีวิทยา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาธรณีพิบัติภัย เทคนิคของการส ารวจแหล่งที่ตั้ง
และการวิเคราะห์ปัจจัยทางธรณีวิทยา การบูรณาการความรู้ทางด้านธรณีวิศวกรรมส าหรับการป้องกันเหตุ
ทางธรณีพิบัติภัย แผ่นดินไหว สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม หลุมยุบ โคลนไหล 
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SDM314 

 
ปฏิบัติการธรณีวิศวกรรมเบื้องต้น ส าหรับการจัดการธรณี
พิบัติภัย 

 
1(0-3-2) 

  Fundamental Geology Engineering for 
Geohazard Management Laboratory 

  

ปฏิบัติการวิเคราะห์วัสดุทางธรณีวิทยา การวิเคราะห์ความแข็งแรงของหิน การใช้
คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ค านวณความเสี่ยงภัยจ ากดินถล่ม ความเสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหว หลุม
ยุบการศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับแนวทางการใช้เทคนิควิศวกรรมธรณีเพ่ือแก้ปัญหาต่างธรณีพิบัติ
ภัยในประเทศไทย 

 
SDM315 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ 3(2-2-5) 
  Environmental Social and Health Impact 

Assessment 
  

หลักการและกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลักษณะของโครงการ 
การศึกษาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่า
คุณภาพชีวิต การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ ทั้งระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ 
การสร้างมาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนา และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 

 

SDM316 การจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 3(3-0-6) 
 Disasters Management and Public Hazard 

Mitigation Communities 
 

การมีส่วนร่วมของชุมชน การรับรู้ และสื่อสารด้านภัยพิบัติธรรมชาติบรรเทา   
สาธารณภัย ความตระหนักเรื่องภัยพิบัติ การปรับตัวของชุมชน การเตรียมพร้อมรับมือก่อนเกิด 
ระหว่างเกิด และหลังเกิดภัยพิบัติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน กิจกรรม 
การจัดการป้องกันภัยของชุมชน การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย การประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษา 
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SDM317 

 
พลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
3(2-2-5) 

  Renewable Energy for Sustainable Development   
แนวความคิดด้านอนุรักษ์พลังงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพลังงานจาก

เชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานอ่ืนๆ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ที่มา ความส าคัญ ความรู้พ้ืนฐานและงานวิจัย 
รวมถึงกรณีศึกษา ทางด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ พลังงานจากน้ า ลม 
แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ และเชื้อเพลิงชีวเทคโนโลยีสะอาด การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่  
ลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 
SDM318 การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนว

พระราชด าริ   
3(2-2-5) 

  Environment and Disaster Management under 
the Royal Initiative of His Majesty the King 

  

แนวคิดและหลักการโครงการพระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ทรัพยากรดิน แกล้งดิน ทรัพยากรป่าไม้ การท าแนวกันไฟ ทรัพยากรน้ า ฝนหลวง แก้มลิง อุทกภัย 
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ด้านวิศวกรรม และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
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SDM319 อิทธิพลป่าไม้ต่อการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง  3(3-0-6) 
  Forest Influences on Floods and Droughts   

ระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่าเขตร้อน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ของป่า อิทธิพล
ป่าไม้ต่อการเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง ปัจจัยควบคุม ลักษณะอากาศ ดิน อุทกวิทยา และความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ในระบบ เพ่ือรักษาและปรับปรุงระบบนิเวศวิทยาของพ้ืนที่ให้คงไว้อย่างยั่งยืน แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรป่าเพ่ือการป้องกันอุทกภัย ภัยแล้ง และกรณีศึกษา 

 
SDM320 การจัดการไฟป่าและการควบคุม 3(3-0-6) 
  Forest Fires and Control   

นิยามไฟป่า ผลกระทบจากไฟป่า นโยบายการจัดการไฟป่า การประชาสัมพันธ์
ป้องกันไฟป่าการจัดการเชื้อเพลิง การตรวจหาไฟ การจัดการองค์กรและแผนดับไฟป่า วิธีการและกลยุทธ์
ในการดับไฟป่า การใช้ประโยชน์จากไฟป่า กฎหมายเกี่ยวกับไฟป่า 

 
SDM321 การส ารวจระยะไกลส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 2(2-0-4) 
  Remote Sensing for Disaster Management   

หลักการส ารวจระยะไกล การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบบันทึกข้อมูล การแปล
ภาพถ่ายดาวเทียม เทคนิคการส ารวจพืชพรรณ น้ า และดินจากระยะไกล การประมวลผลภาพเชิงเลข 
กรรมวิธีการประมวลผลภาพ การจ าแนกประเภทข้อมูล การประยุกต์ส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
SDM322 ปฏิบัติการส ารวจระยะไกลส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 1(0-3-2) 
  Remote Sensing for Disaster Management 

Laboratory 
  

ปฏิบัติการโดยใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์การส ารวจระยะไกล การจัดหา
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลและจัดเรียงให้เป็น
ระบบการวิเคราะห์เพ่ือแปลความหมายจากภาพถ่ายดาวเทียม กรณีศึกษาการใช้การส ารวจระยะไกลเพ่ือ
วิเคราะห์โอกาสเกิดภัยพิบัติ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SDM323 หัวข้อพิเศษการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 3(2-2-5) 
  Special Topics in Disaster Management and 

Public Hazard Mitigation 
  

การศึกษาหัวข้อที่สนใจที่อยู่ในสาขาการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ โดยเน้นการเรียน   
การสอนในลักษณะการอภิปรายและค้นคว้าข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
 
SDM324 การสุขาภิบาลและการจัดหาน้ าสะอาด 2(2-0-4) 
  Sanitation and Clean Water Supply   

หลักการสุขาภิบาล สิ่งปฏิกูลและของเสีย ภาวะมลพิษ สุขภาวะและสุขอนามัย 
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรคที่เกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลน้ าและอาหาร การสุขาภิบาลสัตว์ การจัดการ
ขยะและของเสียอันตราย แหล่งน้ าผิวดิน น้ าใต้ดินและน้ าบาดาล คุณภาพแหล่งน้ า การพัฒนาแหล่งน้ าผิว
ดินและน้ าบาดาล น้ าเพ่ือการอุปโภค น้ าเพ่ือการบริโภค น้ าเพ่ือการเกษตร น้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม น้ าเสีย 
การบ าบัดและน้ าเสีย มลพิษในน้ า การปรับปรุงคุณภาพน้ า งานประปา การจัดส่งระบบท่อ การจัดหาน้ า
ในภาวะวิกฤต การสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย 
 
SDM325 ปฏิบัติการการสุขาภิบาลและการจัดหาน้ าสะอาด 1(0-3-2) 
  Sanitation and Clean Water Supply Laboratory   

ปฎิบัติการการวิเคราะห์คุณภาพน้ า มาตรฐานคุณภาพน้ า การปรับปรุงคุณภาพน้ า
เพ่ือการบริโภค การส ารวจและพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล การออกแบบงานสุขาภิบาลในศูนย์พักพิง
ผู้ประสบภัย 

 
SDM326 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to English in Scientific Reserch   

การสืบค้นแหล่งข้อมูลงานวิจัย การเขียนและการอ่านงานวิจัยเชิงปริมานงานวิจัยเชิง
คุณภาพ การอ่านงานวิจัยในผลงานตีพิมพ์ การวิจารย์งานวิจัยตีพิมพ์ การฟังงานวิจัยในงานประชุม
นานาชาต ิ
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SDM327 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการสาธารณภัย 1(0-3-2) 
  Research Methodology for Disaster Management   

การเขียนบทน า วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการ การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและวางแผนการทดลอง ระเบียบและวิธีวิจัยส าหรับงานด้านการ
จัดการสาธารณภัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย การด าเนินการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือน าเสนอหัวข้อ
ที่สนใจโดยอยู่การศึกษาอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 
SDM404 ปัญหาพิเศษทางการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย 3(0-6-3) 
  Special Problems in Disaster Management and 

Public Hazard Mitigation 
  

ระเบียบวิธีวิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัยโดยให้นักศึกษา
เสนอหัวข้อปัญหาพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นถึงปัญหาที่เป็นปัจจุบันและเทคโนโลยีในการจัดการ
ภัยพิบัติใหม่ๆ การด าเนินการหาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอผลงาน 
การศึกษาอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
SDM405 อุทกวิทยาส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
  Hydrology for Disaster Management   

หลักการทางอุทกวิทยา ลักษณะอากาศ ธารากาศ น้ าท่า น้ าในดิน การคายระเหยน้ า 
คุณภาพน้ า ภัยพิบัติที่มาจากน้ า อุทกภัย ภัยแล้ง ดินถล่ม มลพิษทางน้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กรณีศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือการจัดการภัยพิบัติ  

 
SDM406 ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ 3(2-2-5) 
  Disasters from Climate   

สถานการณ์สภาพอากาศในปัจจุบัน สาเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
สภาวะโลกร้อนและผลกระทบ การศึกษาข้อมูลทางสถิติย้อนหลังของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ตัว
บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ก าลังเข้าสู่ภาวะอันตราย การวางแผนเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ แนวคิดในการรับมือเมื่อเกิดภาวะวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SDM407 สถิติเพื่อการจัดการภัยพิบัติ 3(3-0-6) 
  Statistics for Disaster Management   

สถิติส าหรับงานวิจัย และจัดการด้านภัยพิบัติ การใช้เครื่องมือทางสถิติเช่นโปรแกรม
ส าเร็จรูปในงานภัยพิบัติ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเฉพาะทางส าหรับงานด้านภัยพิบัติ การค านวณสถิติ
ภูมิอากาศ การใช้สถิติตัวแปรพหุคูณส าหรับงานด้านการจัดการภัยพิบัติ การสร้างแบบจ าลองเชิงเส้นเพ่ือ
ท านายเหตุการณ์ 

 
SDM408 แบบจ าลองคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 2(2-0-4) 
  Computer Modeling for Disaster Management   

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ และแบบจ าลองทางสถิติ แบบจ าลองคอมพิวเตอร์ใน
งานพยากรณ์และเตือนภัยพิบัติ แนวทางการประยุกต์ใช้แบบจ าลองส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 
แบบจ าลองคณิตศาสตร์ส าหรับการค านวณดินถล่ม การแพร่กระจายของมลพิษในดิน การแพร่กระจาย
ของสารปนเปื้อนในน้ าใต้ดิน การใช้แบบจ าลองทางสถิติค านวณคาบอุบัติซ้ าของแผ่นดินไหว อุทกภัย 
ภัยแล้ง การคาดการปริมาณน้ า การประยุกต์ใช้แบบจ าลองระบบพลวัตรเพ่ือบริหารจัดการลุ่มน้ า  

 

SDM410 การจัดการดินถล่ม 3(3-0-6) 
  Landslide Management   

ความแข็งแรงของดิน การวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดดิน รูปแบบการเคลื่อนที่ของ
ดินในที่ลาด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของมวลดิน ปัจจัยของสภาพภูมิประเทศต่อเสถียรภาพ
ของดิน ลักษณะดิน และหินที่มีผลต่อสเถียรภาพของดิน พ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มในประเทศไทย การเกิดดิน
ถล่มจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของมนุษย์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของพ้ืนที่เสียงภัยดินถล่ม 

 
SDM415 การประเมินผลกระทบและสภาวะความรุนแรงของภัยแล้ง 3(2-2-5) 
  Evaluation of Impact and Severity of Drought    

นิยามและความหมาย สถานการณ์ภัยแล้ง ประเภทลักษณะของภัยแล้ง สาเหตุและ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ดัชนี้ชี้วัดภัยแล้ง การประเมินผลกระทบและสภาวะความรุนแรงจากภัยแล้ง 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SDM416 การประเมินคุณภาพน้ า 3(2-2-5) 
  Evaluation of Water Quality   

นิยามและความหมาย แหล่งที่มาของน้ าเสีย คุณภาพน้ ากายภาพ เคมี ชีวภาพ การ
ประเมินคุณภาพน้ า ดัชนีคุณภาพน้ า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ า เทคนิคการเก็บตัวอย่างน้ า การตรวจวัด
คุณภาพน้ าภาคสนาม 

 
SDM417 การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในเขตร้อน 3(2-2-5) 
  Tropical Natural Disaster Management   

ความหมาย ประเภท สถานการณ์ของภัยพิบัติธรรมชาติในเขตร้อน แนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการภัยพิบัติ สาเหตุและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ หลักการจัดการภัย
พิบัติ การจัดการแผ่นดินไหว สึนามิ แผ่นดินถล่ม วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง 
 
SDM418 สัมมนาทางการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 1(0-2-1) 
 Seminar in Disaster Management and Public 

Hazard Mitigation 
 

                       การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นที่ส าคัญด้านภัยพิบัติ
ธรรมชาติ หรือสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับภัยพิบัติในด้านที่สนใจ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ
จัดการภัยพิบัติ น าเสนอรายงานและอภิปรายข้อมูลที่จากการศึกษาค้นคว้า 
 
SDM419 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากภัยพิบัติ

เบื้องต้น 
3(2-2-5) 

 Introduction to Socio-economic and 
Environmental Impact of Disasters 

 

                       สถานการณ์และแนวโน้ม ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจเทคโนโลยีของ
มนุษย์ การจัดการ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านการเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
กรณีศึกษา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SDM420 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ในงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
2(2-0-4) 

  Management of Public Sector and Private Sector 
in Disaster Management Affairs 

  

หลักการจัดการ ทฤษฎีองค์การ หลักพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ องค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน ระบบราชการ การพัฒนาระบบราชการ การบริหารงานบุคคลและงบประมาณ การก าหนด
นโยบายและแผน โครงสร้างองค์กรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในประเทศไทย แผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บทบาทของภาครัฐในการจัดการสาธารณภัย ความมั่นคงและการจัดการ
สาธารณภัย องค์กรธุรกิจเอกชนและความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิและองค์กรสา
ธารณกุศล  ระบบงานอาสาสมัคร งานจิตอาสา 
 
SDM421 การจิตอาสาและการจัดการงานอาสาสมัคร 1(0-3-2) 
  Volunteer and Volunteers Work Management 

Laboratory 
  

การฝึกปฏิบัติการจิตอาสางานพัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์ และสันทนาการ การฝึก
ปฏิบัติการจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุข  การฝึกปฏิบัติการจิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ
จราจร ภาวะผู้น าในงานจิตอาสา หลักการและประวัติงานอาสาสมัครสากล งานอาสาสมัครในประเทศไทย 
การฝึกปฏิบัติงานระบบทะเบียนและข้อมูลอาสาสมัคร การฝึกปฏิบัติการบริหารงบประมาณองค์กร
อาสาสมัคร การฝึกปฏิบัติการใช้ระบบวุทยุสื่อสาร การฝึกปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุ การฝึกปฏิบัติงาน
อาสากู้ชีพกู้ภัย 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SDM422 ระบบบัญชาการเหตุการณ์และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน 2(2-0-4) 
  Incident Command System and Emergency 

Response 
  

ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การจัดโครงสร้างและจัดองค์กรศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
การก าหนดสายการบังคับบัญชา การจัดการทรัพยากร การจัดพ้ืนที่ปฏิบัติการ การสื่อสารในภาวะวิกฤต 
การจัดท าและการฝึกซ้อมและตามแผนปฏิบัติการในเหตุการณ์ฉุกเฉิน การตัดสินใจและการปฏิบัติตาม
แผนฉุกเฉินในภาวะวิกฤต การใช้ศูนย์ประสานงานฉุกเฉินและระบบสั่งการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน การจัดการในภาวะวิกฤติและการฟ้ืนฟูระดับท้องถิ่นและระดับชาติ กรณีศึกษา
การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะวิกฤต 
 
SDM423 ปฎิบัติการการระบบบัญชาการเหตุการณ์และการเผชิญเหตุ

ฉุกเฉิน 
1(0-3-2) 

  Incident Command System and Emergency 
Response Laboratory 

  

ปฏิบัติการการสื่อสารในภาวะวิกฤต ปฏิบัติการการจัดองค์กรและโครงสร้างระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ การออกแบบการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมของแผนปฏิบัติการ การฝึกซ้อมแผน
บนโต๊ะ การฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ การจัดตั้งและบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นระบบสั่งการ การเขียนแผนรับมือเหตุฉุกเฉินในภาวะวิกฤติ การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ การ
ประเมินผลการฝึกซ้อม การศึกษาระบบการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินในหน่วยงานท้องถิ่นและ
ระดับชาติ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SDM424 บทบาทชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

ในการจัดการสาธารณภัย 
3(2-2-5) 

  Role of Community and Local Administration in 
Disaster Management 

  

แนวคิดการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศไทย โครงสร้างและรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
หน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการสาธารณภัยในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการ
สาธารณภัยโดยมีชุมชนเป็นฐาน การบริหารชุมชนเมือง การจัดท าแผนการป้องกันสาธารณภัยชุมชน การ
ฝึกซ้อมสถานการณ์เผชิญเหตุฉุกเฉินของชุมชน กรณีศึกษาการพัฒนาบทบาทชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดการสาธารณภัย 

 
SDM425 การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
  Disaster Risk Assessment   

สถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทย ความเสี่ยงของสังคมเศรษฐกิจและระบบนิเวศ 
กระบวนการจัดการและขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง หลักการและกรอบความคิดด้านการลดความเสี่ยง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการภาวะฉุกเฉินและการ
ฟ้ืนฟู การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยเครื่องมือและประเมินความเสี่ยงโดยใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา 

 
SDM426 การป้องกันและระงับอัคคีภัย 2(2-0-4) 
  Fire Prevention and Fire Suppression   

ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ องค์ประกอบของไฟ อุณหพลศาสตร์เบื้องต้นและปฏิกิริยา
การเผาไหม้ สารเชื้อเพลิงและวัตถุไวไฟ การควบคุมเชื้อเพลิง ก๊าซที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ ระยะการ
พัฒนาของไฟ การแบ่งประเภทของไฟ หลักการวิธีการดับเพลิง เครื่องและอุปกรณ์ดับเพลิง การเผชิญเหตุ
อัคคีภัย กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดการอัคคีภัยที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย 
การเขียนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SDM427 ปฎิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย 1(0-3-2) 
  Fire Prevention and Fire Suppression Laboratory   

การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การดูแลรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ดับเพลิง เขียนแผนการดับเพลิง การจัดโครงสร้างหน้าที่เมื่อเกิดเพลิงไหม้ การฝึกจ าลองการเผชิญ
เหตุอัคคีภัย ปฏิบัติการการผจญเพลิง การควบคุมสั่งการและการสื่อสารกรณีการเกิดอัคคีภัย การเขียน
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปฏิบัติการจิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย การฝึกซ้อมและการอพยพหนีไฟ การ
ค้นหาและกู้ภัยในอาคาร ปฏิบัติการเชือกเงื่อนและการช่วยเหลือทางสูง การฟ้ืนฟูและสงเคราะห์ผู้ประสบ
เหตุอัคคีภัย 

 
SDM428 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการสาธารณภัย 1(45) 
  Preparation for Cooperative Education in Disaster 

Management  
  

การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยให้มี 
องค์ความรู้เรื่องหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา ความพร้อมในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของ
การประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ 

 
SDM429 สหกิจศึกษาการจัดการสาธารณภัย 6(640) 
  Cooperative Education in Disaster Management    

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงาน
ชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 16 สัปดาห์ ตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือท าการ
ประเมินผลให้ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SDM430 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 

สาธารณภัย 
2(90) 

  Preparation for Professional Experience in 
Disaster Management  

  

จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพ 

 
SDM431 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสาธารณภัย 5(450) 
  Field Experience in Disaster Management    

ให้ฝึกงานที่เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยกับหน่วยงานของรัฐบาล 
หรือเอกชน 

 
SDM432 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่

บริการของมหาวิทยาลัย 
5(450) 

  Field Disaster Management Experience in the 
University Service Area 

  

ให้ฝึกงานที่เกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 
 

SDM433 จริยธรรมและการจิตอาสาเพื่อนักจัดการสาธารณภัย 3(2-2-5) 
  Ethics and Volunteers for Disaster Manager   

ความส าคัญ บทบาทเกี่ยวกับจริยธรรมและการจิตอาสา คุณธรรมและจรรยาบรรณ
ของนักจัดการสาธารณภัย การมีจิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม ลักษณะของนักจัดการสาธารณภัยที่
พึงประสงค์ในการท างานด้านสาธารณภัย  
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่จบ 
ภาระการสอน (ชม./

สัปดาห์) 
2564 2565 2566 2567 

1 รัตถชล  
อ่างมณ ี

ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย ์

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพื้น
พิภพ) 
วท.ม. (ภูมิศาสตร์
การวางแผนการตั้ง
ถิ่นฐานมนุษย์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์
 
สถาบันราชภฏัเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ์

2559 
 
 

2548 
 
 

2545 

12 12 12 12 

2 ตีรณรรถ  
ศรีสุนนท์ 

ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย ์

ปร.ด. (วนศาสตร์) 
 
วท.ม. (การจัดการ
ลุ่มน้ าและ
สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (การ
พัฒนาการเกษตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์
 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง 

2558 
 

2549 
 
 

2546 

12 12 12 12 

3 นิธิพนธ์  
น้อยเผ่า 

อาจารย ์ วท.ม. (ธรณีวิทยา) 
 
ร.บ. (บริหารรัฐ
กิจ) 
กษ.บ. (การจัดการ
การผลิตสัตว์) 
วท.บ. (ธรณีวิทยา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2547 
 

2561 
 
 

2556 
 

2543 

12 12 12 12 

4 สมคิด  
ตันเก็ง 

อาจารย ์ M.Sc 
(Environmental 
Engineering and 
Management) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ) 

Asian Institute of 
Technology,  
 
 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์

2559 
 
 
 

2557 

12 12 12 12 
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ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่จบ 
ภาระการสอน (ชม./

สัปดาห์) 
2564 2565 2566 2567 

5 ศิรภสัสร 
พันธะสา 

อาจารย ์ วท.ม. (ธรณีวิทยา) 
 
วท.บ. (ธรณีวิทยา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2562. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2555. 

12 12 12 12 5 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 
1 รัตถชล  

อ่างมณ ี
ผู้ช่วย

ศาสตรา 
จารย ์

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพื้นพิภพ) 
วท.ม. (ภูมิศาสตร์การ
วางแผนการตั้งถ่ินฐาน
มนุษย์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร,์ 2559. 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร,์ 2548. 
 
สถาบันราชภฏั
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ,์ 
2545. 

12 12 12 12 

2 ตีรณรรถ  
ศรีสุนนท์ 

ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย ์

ปร.ด. (วนศาสตร์) 
 
วท.ม. (การจัดการลุ่ม
น้ าและสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (การพัฒนาการ
เกษตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร,์ 2558. 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร,์ 2549. 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง, 2546. 

12 12 12 12 
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ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 
3 นิธิพนธ์  

น้อยเผ่า 
อาจารย ์ วท.ม. (ธรณีวิทยา) 

 
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
 
กษ.บ. (การจัดการ
การผลิตสัตว์) 
วท.บ. (ธรณีวิทยา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2547 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2561 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช, 2556 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2543 

12 12 12 12 

4 สมคิด ตันเก็ง อาจารย ์ M.Sc 
(Environmental 
Engineering and 
Management) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ) 

Asian Institute of 
Technology, 2559. 
 
 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร,์ 2557. 

12 12 12 12 

5 ศิรภสัสร 
พันธะสา 

อาจารย ์ วท.ม. (ธรณีวิทยา) 
 
วท.บ. (ธรณีวิทยา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
, 2562. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
, 2555. 

12 12 12 12 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 
1 นายมนตรี  

บุญเสนอ 
 

รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
(Environmental 
Engineering) 
M.Sc. (Engineering 
Geology) 
วท.บ. (ธรณีวิทยา) 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 
 
สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

6 6 6 6 

2 นางสาว 
กัญจน์นรี  
ช่วงฉ่ า 
 

อาจารย ์ วท.ด. (การจัดการ
สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (ธรณีวิทยา) 
 
วท.บ. (เทคโนโลยี
ธรณี) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

6 6 6 6 

3 นางชยารัตน์  
ศรีสุนนท์ 

อาจารย ์ Ph.D. 
(Environmental 
Technology) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
ทางทะเล) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
ทางทะเล) 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

6 6 6 6 

4 นายสิทธิชัย 
ตันธนะสฤษดิ ์

รอง
ศาสตราจารย ์

วท.ด. (ปฐพีวิทยา) 
 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 
กศ.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
บางแสน 

6 6 6 6 
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ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 
5 นายไพสานต์  

เพ็ชรพลาย 
อาจารย ์ วท.ด. (วนศาสตร์) 

 
วท.ม. (พัฒนา
ชุมชน) 
วท.บ. 
(เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

6 6 6 6 

 
หมายเหตุ: อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น

ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และหากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 สามารถด าเนินการได้แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วม
รับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชานั้นๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน  
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตร

ได้ก าหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาบังคับ โดยมีแผนการเรียนส าหรับ
นักศึกษาให้เลือกเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างนักศึกษาที่ต้องการปฏิบัติ งานสหกิจศึกษาให้
ลงทะเบียนในรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ และสาธารณภัย หรือ หากต้องการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ลงทะเบียนในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขา การจัดการภัย
พิบัติ และบรรเทาสาธารณภัยแทน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ  

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น

เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ด ี
4.1.4  มีระเบียบวินัยตรงเวลาเข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.5  มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน หรืองานวิจัย  
ข้อก าหนดในการท าโครงงาน หรืองานวิจัย เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือ

การใช้งานจริง หรือเพ่ือการศึกษา โดยก าหนดให้นักศึกษาอย่างมาก 2 คนต่อ 1 โครงงานในรายวิชา
ปัญหาพิเศษทางการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย (SDM404) และมีรายงานที่ต้องน าส่ง
ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้าง
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
โครงงานที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะ

ได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท าโครงงาน 

โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

มีการก าหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา  
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงาน
ให้ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา และการจัดสอบการ
น าเสนอท่ีมีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ประยุกต์รูปแบบ ABCD โมเดล เข้าสู่ระบบ
การศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นผู้มีจิตอาสา 
และมี ความรับผิ ดชอบต่ อ
ตนเองและสังคม    

รายวิชาของหลักสูตรการจัดการสาธารณภัยควรสอดแทรก
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เช่น สอดแทรกกิจกรรม
จิตอาสาทางด้านภัยพิบัติ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจิตอาสา
เพ่ือส่งเสริมภาวะผู้น า มีค่ายคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนั้นมี
การบูรณาการองค์ความรู้จากแนวพระราชด าริกับ ร่วมกับภูมิ
ปัญญาชุมชน เพื่อการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน 

1.2 มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีใน
รายวิชาหรือศาสตร์ของตนได้
อย่างถูกต้อง 
- มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับสาธารณภัยทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่
ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์
ไ ด้ อย่ า ง เ หมาะสม ในกา ร
ประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อ
ในระดับสูง 
- มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้  และมี
ความสามารถ พัฒนาความรู้  
เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาสังคม 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์เกี่ยวข้องกับ
สาธารณภัยและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ โดยใช้รูปแบบ Active learning คือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง สร้าง
ผลลัพธ์การเรียน เน้นการเรียนรู้แบบสืบค้นผ่าน Project Base 
Learning, Case Base Learning, Outdoor Learning โดยให้มี
ปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และมีกรณีศึกษาให้นักศึกษา
เข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง และรายวิชาเลือกที่
เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พ้ืนฐานในภาคบังคับ และปรับตาม
ศาสตร์เกี่ยวข้องกับทางด้านสาธารณภัย มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้
นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพโดยใช้รูปแบบ 
Blended Learning คือ มีการจัดการเรียนรู้แบบผสมทั้งใน
ห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแผนการจัดการเรียนรู้
และสื่อเรียนรู้ทั้งแบบ Class room และ Online process 

1.3 สามารถแสดงทักษะการ
คิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ บูรณาการความรู้
แ ล ะทั กษ ะที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น
ศา สต ร์ ข อ ง ตน เ พ่ื อน า ไ ป
ประยุกต์ ใช้ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

ร าย วิ ช า มี ก า ร ใ ช้ รู ป แบบ  Design Thinking for Learning 
Outcomes คือ น ากระบวนการคิดออกแบบมาใช้ในการพัฒนา
แผนกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในระดับหลักสูตร รายวิชา และ
บทเรียน โดยมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิด
สมรรถนะที่ พีงประสงค์อย่างต่อเนื่ อง ต้องมี โจทย์ปัญหา 
แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึ ก
แก้ปัญหาแทนการท่องจ า 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
- คิดเป็น ท าเป็น และเลือก
วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบและเหมาะสม 
1.4 มีความสามารถในการเป็น
ผู้ น า ผู้ ต า ม  แ ล ะ มี
ความสามารถท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ื น  มี ทั กษะการบริ ห า ร
จัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 

มีการตั้งโจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ โดยรูปแบบ
กิจกรรม Collaborative Learning คือ การจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้
กับเพ่ือน อาจารย์ และท้องถิ่นทั้งในและนอกห้องเรียนและสื่อ 
Online โดยผู้เรียนกับผู้สอนร่วมกันก าหนดประเด็นเรียนรู้ ผู้สอน
เป็นผู้อ านวยการให้เกิดการเรียนรู้ มีการท างานแบบคณะท างาน 
แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการ
ท างานเป็นหมู่คณะ  

1.5 รู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี  ตลอดจน
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูล
และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้ที่
นอกเหนือจากที่ได้น าเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้
ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก โดยรูปแบบ 
Active learning คือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง สร้างผลลัพธ์การเรียน เน้น
การเรียนรู้แบบสืบค้นผ่าน Project Base Learning, Case Base 
Learning, Outdoor Learning 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     
  2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) การเป็นแบบอย่าง เช่นก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
   2) ก าหนดกติกาเกี่ยวกับเวลาการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ชัดเจน 
  3) การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าโดยระบุแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่น 
  4) การก าหนดกิจกรรมที่มีจิตอาสา ได้แก่ กิจกรรมที่ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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  1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษาจากการมีวินัย ความรับผิดชอบในการท างาน 
ความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น 
  2) ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานครบ ตรงเวลาที่ก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 
  3) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีการอ้างอิงครบถ้วน ถูกต้อง การไม่คัดลอกผลงาน
ของผู้อื่น (plagiarism)   
  4) การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีจิตอาสา 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

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

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาทักษะด้านความรู้ 

  1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหา
สาระของรายวิชานั้น ๆ ตลอดจนสื่อสารสนเทศ 
  2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
  3) ใช้กระบวนการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based-Learning) ซึ่งเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ 
โดยผ่านกระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น การสอนแบบโครงงาน (Project-Based-
Learning) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) และการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry 
cycle) 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค 
  2) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน 
  3) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง เช่น รายงานที่นักศึกษา
จัดท า การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
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  2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ
ตนเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาทักษะทางปัญญา 
  1) จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง
ความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ เพ่ือการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหา 
  2) กิจกรรมการโต้วาที 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินที่ใช้ในการพัฒนาทักษะทางปัญญา 
  1) ประเมินจากการน าเสนอผลการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้  
  2) ประเมินจากข้อมูล เนื้อหาที่น ามาใช้ในการอภิปราย 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  
  2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  1) การมอบหมายให้ท ากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
  2) จัดกิจกรรมการน าเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลที่ใช้พัฒนาทักษะด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  1) สังเกตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
  2) สังเกตการแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและสังเกต
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
  3) สังเกตความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
  4) จัดกิจกรรมการสะท้อนความคิด (Reflection) 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
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  2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) การมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต และ
ฐานข้อมูลต่างๆ   
  2) การใช้เทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ในการน าเสนอข้อมูล เช่น 
การจัดท า power point การจัดท าแผนที่ความคิด (Mind Map) เป็นต้น  
  3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลที่ใช้พัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ตรวจผลงานการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต 
  2) ตรวจผลงานการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอข้อมูล  
  3) ตรวจงานการวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1. SBT102 ชีววิทยาทั่วไป           

2. SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป           

3. SCH102 เคมีทั่วไป           

4. SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป           

5. SMS103 หลักสถิต ิ           

6. SDM101 พ้ืนฐานภัยพิบัติธรรมชาติ           

7. SDM102 อุตุนิยมวิทยาพ้ืนฐานส าหรับการจัดการภัยพิบัติ           

8. SDM103 พ้ืนฐานธรณีพิบัติภัย                 

9. SDM104 หลักการจัดการภัยพิบัติ               
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
10. SDM105 พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์กายภาพส าหรับการจัดการสาธารณภัย               

11. SDM106 นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติ               

12. SDM201 การจัดการธรณีพิบัติภัย                

13. SDM202 ปฐพีวิทยาพ้ืนฐานส าหรับการจัดการภัยพิบัติ              

14. SDM203 ปฏิบัติการปฐพีวิทยาพื้นฐานส าหรับการจัดการภัยพิบัติ            

15. SDM209 หลักการภัยพิบัติสารเคมีและการจัดการของเสียอันตราย              

16. SDM210 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน             

17. SDM211 การป้องกันและระงับอัคคีภัย           

18. SDM212 ปฎิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย           

19. SDM213 ภัยพิบัติทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม               

20. SDM303 การจัดการภาวะอุทกภัยและภาวะภัยแล้ง               

21. SDM305 ภูมิสารสนเทศส าหรับจัดการภัยพิบัติ              
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
22. SDM306 ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศส าหรับจัดการภัยพิบัติ                

23. SDM313 ธรณีวิศวกรรมเบื้องต้นส าหรับการจัดการธรณีพิบัติภัย              

24. SDM314 ปฏิบัติการธรณีวิศวกรรมเบื้องต้น ส าหรับการจัดการธรณีพิบัติภัย                

25. SDM315 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ              

26. SDM316 การจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัยชุมชน              

27. SDM317 พลังงานทดแทนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน                

28. SDM318 การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริ                  

29. SDM319 อิทธิพลป่าไม้ต่อการเกิดอุทกภัย และภัยแล้ง                

30. SDM320 การจัดการไฟป่าและการควบคุม                

31. SDM321 การส ารวจระยะไกลส าหรับการจัดการภัยพิบัติ             

32. SDM322 ปฏิบัติการส ารวจระยะไกลส าหรับการจัดการภัยพิบัติ                

33. SDM323 หัวข้อพิเศษการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย                 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
34. SDM324 การสุขาภิบาลและการจัดหาน้ าสะอาด                  

35. SDM325 ปฏิบัติการการสุขาภิบาลและการจัดหาน้ าสะอาด               

36. SDM326 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เบื้องต้น                

37. SDM327 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการสาธารณภัย               

38. SDM404 ปัญหาพิเศษทางการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย               

39. SDM405 อุทกวิทยาส าหรับการจัดการภัยพิบัติ           

40. SDM406 ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ                

41. SDM407 สถิติเพ่ือการจัดการภัยพิบัติ                 

42. SDM408 แบบจ าลองคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการภัยพิบัติ           

43. SDM410 การจัดการดินถล่ม                

44. SDM415 การประเมินสภาวะความรุนแรงและผลกระทบภัยแล้ง                

45. SDM416 การประเมินคุณภาพน้ า               
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
46. SDM417 การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในเขตร้อน                 

47. SDM418 สัมมนาทางการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย              

48. SDM419 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากภัยพิบัติเบื้องต้น               

49. SDM420 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ในงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

             

50. SDM421 การจิตอาสาและการจัดการงานอาสาสมัคร           

51. SDM422 ระบบบัญชาการเหตุการณ์และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน           

52. SDM423 ปฎิบัติการการระบบบัญชาการเหตุการณ์และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน           

53. SDM424 บทบาทชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการสาธารณภัย           

54. SDM425 การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ           

55. SDM426 การป้องกันและระงับอัคคีภัย           

56. SDM427 ปฎิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย           
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
57. SDM428 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการสาธารณภัย                

58. SDM429 สหกิจศึกษาการจัดการสาธารณภัย                

59. SDM430 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสาธารณภัย                

60. SDM431 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสาธารณภัย              

61. SDM432 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ีบริการของ
มหาวิทยาลัย 

            

62. SDM433 จริยธรรมและการจิตอาสาเพื่อนักจัดการสาธารณภัย           
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
(ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการตรวจสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้ระบบการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
การตรวจสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา  มี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  
การตรวจสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
รายงานผล 

2.2 การตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 5  

3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
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4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส  ใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ที่มาประเมินหลักสูตร  
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ  
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (1) จ านวนสิทธิบัตร (2) จ านวนรางวัลทาง
สังคมและวิชาชีพ (3) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ (4) จ านวนกิจกรรม
อาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1 สามารถอธิบายกลไก และสาเหตุของเหตุภัยพิบัติ และสาธารณภัยได้ 
2 วางเขียนแผนแก้ไข และเขียนแผนรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติ และสาธารณภัยได้ 
3 มีความพร้อมในการเผชิญเหตุ สามารถใช้เครื่องมือกู้ชีพ กู้ภัย และดับเพลิงได้ 

และรู้กฎหมายในการจัดการภัยพิบัติ และสาธารณภัย 
4 มีความพร้อมในการเป็นนักจัดการสาธารณภัย สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ได้

อย่างถูกต้อง และรู้กฎหมาย และเข้าใจสายการบัญชาการในการเผชิญเหตุ 
พร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จ านวน 129 หน่วยกิต ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ ากว่า 2.00 จากค่าระดับคะแนน 4.00 และให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
(ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
รายละเอียดของหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  
1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
1.5 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
1.6 จัดปฐมนิเทศ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะฯ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะฯ  
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรโดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลั กสู ตรมี การด า เนิ นงาน เกี่ ย วกับอาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ    
การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร 

 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดเวลา
ทีจ่ัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน     
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 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 คือเป็นผู้
มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 
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  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 การรับนักศึกษา 
  เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้
ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  3.1.1 หลักสูตรมีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา โดยใช้เกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
  3.1.2 หลักสูตรมีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการรับนักศึกษา 

 3.1.3 หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 
 3.1.4 หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
 3.1.5 หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 3.2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 

1) มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
2) มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

  3) หลักสูตรมีการจัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าใหม่ด้วยการจัด
ปฐมนิเทศ 

 3.2.2 หลักสูตรมีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
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 3.2.3 หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 
 3.2.4 หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 3.2.5 หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 3.3.1 การคงอยู่ของนักศึกษา 
 3.3.2 การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1 อาจารย์ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่

เปิดสอน ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.1.2 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ต้องยึดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการ

คัดเลือก 
4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง และคุณภาพ โดยก าหนดให้คณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้างและเสนอประวัติผลงานของอาจารย์
พิเศษโดยต้องตรงกับหัวข้อในรายวิชาที่จะให้สอนต่อคณบดี  ซึ่งจะต้องวางแผนล่วงหน้าและเสนอ
ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่จะสอน คณบดีเสนอรายชื่อพร้อมคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษเพ่ือเข้าสู่วาระ
เพ่ือพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมแล้วจึงจะสามารถด าเนินการจ้างได้ นอกจากนั้นบางรายวิชาได้มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมาร่วมสอนในบางหัวข้อท่ีต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 
 4.2 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
  4.2.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ประกอบด้วย 
   1) สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้
อาจารย์ในหลักสูตรต้องมีการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
   2) หลักสูตรมีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ทุกคน ส าหรับค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
   3) หลักสูตรมีการส่งอาจารย์เข้ารับการอบรม เพ่ือก้าวทันเทคโนโลยี และเรียนรู้การ
ใช้เครื่องมือ หรือโปรแกรมสมัยใหม่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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   4) หลักสูตรมีการส่งอาจารย์เข้ารับการอบรมการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
   5) หลักสูตรมีการส่งอาจารย์เข้ารับการสัมมนา เรียนรู้หลักการสอน วิธีการสอน การ
ประเมินผล รวมถึงแนวทางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม 
   6) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
  4.2.2 หลักสูตรมีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
  4.2.3 หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  4.2.4 หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
 4.3 คุณภาพอาจารย์ 
  4.3.1 อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  4.3.2 อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  4.3.3 มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 4.4 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
  มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
  4.4.1 การคงอยู่ของอาจารย์ 
  4.4.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
  5.1.1 หลักสูตรมีหลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  5.1.2 หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
   1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
   2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
   3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
   4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
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  5.2.1 หลักสูตรมีการก าหนดผู้สอนให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ 
  5.2.2 หลักสูตรมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
การจัดการเรียนการสอน 
  5.2.3 หลักสูตรมีการก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
  5.2.4 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  5.2.5 บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) หลักสูตรมีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
   2) หลักสูตรมีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
   3) หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 
   4) หลักสูตรมีการปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
   5) หลักสูตรมีการด าเนินการตามวงจร PDCA 
 5.3 การประเมินผู้เรียน 
  ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
  5.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  5.3.2 หลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  5.3.3 หลักสูตรมีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.
5 มคอ.6 และมคอ.7) โดยด าเนินการดังนี้ 
   1) หลักสูตรมีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
   2) หลักสูตรมีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
   3) หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
   4) หลักสูตรมีการปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) หลักสูตรมีการเรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
 5.4 ผลการด าเนินการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร มคอ.2 หมวดที่ 7 ข้อ 7  

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
 6.1 หลักสูตรมีการด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  
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 6.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 6.3 หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
  6.3.1 หลักสูตรมีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
  6.3.2 หลักสูตรมีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
  6.3.3 หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
  6.3.4 หลักสูตรมีการปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  6.3.5 หลักสูตรมีการเรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA  

 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

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

X X X X X 

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

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

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

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับหลักสูตรและ/หรือ 
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุงท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และก าหนดประธานกรรมการประจ าหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่จาก มคอ. 3 
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

  



72 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หน้า72 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตังบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและจาก 
มคอ.7 

4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

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

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

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

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

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

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

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

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

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

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ      
แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

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

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้            
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว      
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

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

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

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
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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 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร         
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

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

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อประกอบ     

การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

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

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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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 
14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน     

การสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

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

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8  ด า เนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่              
ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย     
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า        

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  และ         
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

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

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

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้    
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.7 ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ น า น า ช า ติ  (International Education) เ ป็ น ก า ร               
จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่ งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา               
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
สากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

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

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

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

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
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20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 5               
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10               

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย

กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด 4 
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
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22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  
23.1 ส า เร็ จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามท่ีก 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 ได้แก ่
25 .1  นักศึกษา เต็ม เวลา  หมายถึ ง  นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียน เรี ยน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          
9 หน่วยกิต 

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

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน     
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
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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 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

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

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

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

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

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

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

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

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 
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29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา  แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกต ิ
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย        
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

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

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         

3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ     
การประเมินผล 
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หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข้อ 34 การเรียน 

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

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 

 
หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 
 

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

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

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

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

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

หน่วยกิต 
 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  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 
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37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อ
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
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 
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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 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี          

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
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49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย 

49 . 2 . 3  ไ ด้ ศึ กษ า อยู่ ใ น สถ าบั น อุ ดม ศึ กษ า ม าแล้ ว ไ ม่ น้ อ ยกว่ า                                               
1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

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  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเที ยบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

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 และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
ก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน         
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน     
ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
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การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

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

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (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 
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ

เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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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
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่ เกิน                

1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่            
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชา               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

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

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็น             
ภาคการศึกษาด้วย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

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

หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
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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
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
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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 าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

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

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน      

แต่ละคณะ 
 

หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         

1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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 แห่ง
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 าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และ        การพัฒนาหลักสูตร 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 ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
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
อ่ืนๆ             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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 ๒๔.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

 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 ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 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 หน่วย
กิต 

๒๕.๒ นักศึกษาไม่ เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน                                                                  
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

๒๕.๓ นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น 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
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ี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 าหนดทุกประการ         หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและ
ด าเนินการให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ อีกครั้ง 

๓๕.๓ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา        หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอ่ืนก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 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 าร้องขอสอบปลายภาค
ต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุญาต 
จากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ 
หากไม่มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตาม
คะแนนที่มีอยู่หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น 
“F”” 

ข้อ ๑๗ ให้เพ่ิมข้อ ๔๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้   
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“ข้อ ๔๖/๑ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 

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 าเร็จ
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ  วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
       

                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2562 
............................................. 

 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2557 เพ่ือให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่ยังคงมีสภาพนักศึกษาในวันที่ประกาศฉบับนี้
ประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 28 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
28.1 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเป็น F หากมี

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็น F จะยังคงปรากฏอยู่ในหลักฐานทางทะเบียนของ
ภาคการศึกษานั้น 

28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษา เป็น D หรือ 
D+ หากมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลคะแนนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านั้น จะยังคงปรากฏอยู่
ในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 43 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น “F” ให้เป็นไปตามข้อ 28” 
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  ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 48.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิม     ไมน่้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่
ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 
หรือแล้วแต่เงื่อนไขของหลักสูตรที่ได้รับโอนย้าย” 

 
 ประกาศ ณ  วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

       

                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี

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 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุง่พัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีก่ว้างไกล 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 
 วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
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ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท า
ให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ 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. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญา 

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

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1                
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้ สอนมีทั้ งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป  คณาจารย์ คณะต่างๆ                   
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 ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ให้ครบตาม
โครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1สถาบันอุดมศึกษา
อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์    
ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต  

8.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้ 

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

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

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

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

VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ    2(1-2-3)    
Information Literacy Skills  

  8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  10  หน่วยกิต 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์         4(2-4-6)  

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

    Health for Quality of Life 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล    2(1-2-3)  
 Digital Intelligence 
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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       
การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร         
การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อ่ืน   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      
สื่อต่างๆ 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 มีความรู้ พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม        มี
ทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
เพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น           
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 
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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 มี ความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ 
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทาย  
หรือเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
 
VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ   (Information Literacy Skills)      2(1-2-3)  

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

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

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

9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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    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 สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 

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

9.3 ทักษะทางปัญญา 
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

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

9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในชั้นเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลต่างๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
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9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ที ่ รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะ 

ทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิารณญาณ           

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน           

5 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร ์           

6 VGE107 สุขภาพเพื่อคณุภาพชีวิต           

7 
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก    

          

8 VGE109 อัตลักษณ์บณัฑติวไลยอลงกรณ ์           

9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล           

10 VGE111 ทักษะการรูส้ารสนเทศ           
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ที่ 1443/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตการจัดการภัยพิบัติ  
และบรรเทาสาธารณภัย 
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ภาคผนวก ง 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นายรัตถชล นามสกุล อ่างมณี 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ้ืนพิภพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559 
ปริญญาโท วท.ม. (ภูมิศาสตร์การวางแผนการตั้งถ่ินฐาน

มนุษย)์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 

ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

2545 

1.3  ผลงานทางวิชาการ 
1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 

-  
1.3.2 งานวิจัย 

-  
1.3.3 บทความวิชาการ 

รัตถชล อ่างมณี, กัญจน์นรี ช่วงฉ่ า และ อรรณพ หอมจันทร์. (2560). สมบัติของไบโอชาร์ที่ผลิตจาก
เศษข้าวโพด และศักยภาพในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน. วารสารวิจัยและพัฒนา       
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 12 ฉบับที่ 
1. เมษายน. 2560: 55-65. 

รัตถชล อ่างมณี, จงกลดา พลายดี, ณัฐธยาน์ บุญส่ง และ ปพิชญา ประกายแก้ว. (2562). ประกาย
แก้วสมบัติของไบโอชาร์ และการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตของ           
มันส าปะหลัง ในต าบลเพนียดอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี. ในเอกสารสืบเนื่อง     
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 
(The 7th Academic Science and Technology Conference). (336-343). ปทุมธานี. 
มหาวิทยาลัยรังสิต. 

รัตถชล อ่างมณี. (2563). การปรับปรุงความชื้นในดินทรายจัดด้วยเพอร์ไลต์ กรณีศึกษา ต าบล
เพนียด อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี. ในเอกสารสืบเนื่องงานประชุมวิชาการปัญญา
ภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2563. (587-599). นนทบุรี. 
ปัญญาภิวัฒน์. 
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1.4  ประสบการณ์ในการสอน 
10 ปี 

1.5  ภาระงานสอน 
1.5.1 วิชาการจัดการธรณีพิบัติภัย 
1.5.2 วิชาปฐพีวิทยาพ้ืนฐานส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 
1.5.3 วิชาปฏิบัติการปฐพีวิทยาพื้นฐานส าหรับการจัดการภัยพิบัติ 
1.5.4 วิชาภูมิสารสนเทศส าหรับจัดการภัยพิบัติ 
1.5.5 วิชาปฏิบัติการภูมิสารสนเทศส าหรับจัดการภัยพิบัติ 
1.5.6 วิชาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการสาธารณภัย 
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2.  ชื่อ นายตีรณรรถ นามสกุล ศรีสุนนท ์
2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 
ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการลุ่มน้ าและ

สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 

ปริญญาตรี วท.บ. (การพัฒนาการเกษตร) สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2546 

2.3  ผลงานทางวิชาการ 
2.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 

- 
2.3.2 งานวิจัย 

- 
 2.3.3 บทความทางวิชาการ 

Srisunont, T. , Tantanasarit, S.  and Srisunont, C. (2019). Applying STELLA model to 
optimize land allocation in watershed based on DO and BOD dynamics. Suan 
Sunandha Science and Technology Journal.  Volume 6 , No., 2 . January – 
June. 2019: 1-14.  

Srisunont, C., Nobpakhun, Y., Yamalee, C. and Srisunont, T. (2020). Influence of 
Seasonal Variation and Anthropogenic Stress on Blood Cockle (Tegillarca 
granosa) Production Potential. Journal of Fisheries and Environment. 
Volume 44, No., 2. May-August. 2020: 62-82.  

 
2.4  ประสบการณ์ในการสอน 

5 ปี 
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2.5  ภาระงานสอน 
2.5.1 วิชาอุทกอุตุนิยมวิทยา เพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ าในภาวะวิกฤติ 
2.5.2 วิชาปฏิบัติการอุทกอุตุนิยมวิทยา เพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ าในภาวะวิกฤติ 
2.5.3 วิชาการจัดการภาวะอุทกภัยและภาวะภัยแล้ง 
2.5.4 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 
2.5.5 วิชาสัมมนาทางการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย  
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3.  ชื่อ นายนิธิพนธ์ นามสกุล น้อยเผ่า 
3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
ปริญญาตรี ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) 

กษ.บ. (การจัดการการผลิตสัตว์) 
วท.บ. (ธรณีวิทยา) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2561 
2556 
2543 

3.3  ผลงานทางวิชาการ 
3.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 

-  
3.3.2  งานวิจัย 

-  
3.3.3  บทความทางวิชาการ 

Noipow, N. (2018) Assessment of Nitrate Contamination in Groundwater of 
Thailand: Case study for Geological Control Recharged Mechanism in 
Saraburi–Lopburi Karst Area, Proceeding of 2nd GESDA international 
conference on “Environmental Change and Management in Disruptive 
Age”, 25-26 August, 2018, (5-7), National Institute of Development 
Administration (NIDA), Bangkok, Thailand. 

Noipow, N., Kamdee, K., Kunsawat, W., Saengkorakot, C., Chanruang, P., No-chit, P., 
Pongsatitpat, A. ,Wongsit, A., Yanawongsa, J., and Montree, W. (2018). 
Stable Isotopes and Groundwater Dynamics of the Shallow Ping River 
Alluvial System in Kamphaeng Phet Riverbank Filtration (RBF) prospecting 
Site, Upper Central Thailand, Proceeding of International 
Expert Forum on “Mainstreaming Resilience and Disaster Risk 
Reduction in Education”, 1-2 December, 2017, (36-37), Asian Institute of 
Technology (AIT), Pathum Thani, Thailand. 

Kershaw, S., Chitnarin, A., Noipow, N., Forel, M., Junrattanamanee, T. and 
Charoenmit, J. (2019) Microbialites and associated facies of the Late 
Ordovician system in Thailand:  paleoenvironments and paleogeographic 
implications. Facies. Vol. 65, No., 35. June 2019: 1-22.   

 



125 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

125 หน้า125 

นิธิพนธ์ น้อยเผ่า. (2562). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางเลือกโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในแหล่งประวัติศาสตร์ปราสาทเขาน้อยสีชมพู. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ  Engagement Thailand ครั้งที่ 6. 3-5 กรกฎาคม 2562. (103-112). 
อุตรดิตถ์.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

3.4  ประสบการณ์ในการสอน 
-  

3.5  ภาระงานสอน 
 3.5.1 วิชาการสุขาภิบาลและการจัดหาน้ าสะอาด 
 3.5.2 วิชาปฏิบัติการการสุขาภิบาลและการจัดหาน้ าสะอาด  
 3.5.3 วิชาความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริการการแพทย์ 
 3.5.4 วิชาปฎิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
 3.5.5 วิชาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน ในงานจัดการสาธารณภัย 
 3.5.6 วิชาปฏิบัติการจิตอาสาและการจัดการงานอาสาสมัคร  
 3.5.7 วิชาระบบบัญชาการเหตุการณ์และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน  
 3.5.8 วิชาปฎิบัติการการระบบบัญชาการเหตุการณ์และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน  
 3.5.9 วิชาบทบาทชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการสาธารณภัย  
 3.5.10 วิชาการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 3.5.11 วิชาปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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4.  ชื่อ นายสมคิด นามสกุล ตันเก็ง  
4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท M.Sc. (Environmental 

Engineering and Management) 
Asian Institute of 
Technology 

2559 

ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 
4.3  ผลงานทางวิชาการ 

4.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
-  

4.3.2  งานวิจัย 
 -  
4.3.3  บทความทางวิชาการ 

Tangkan. S., and Oleg, S. (2016). Most Significant Livelihood and Ecological 
Changes due to Community Interventions in Thu Bon – Vu Giang delta, C. 
Vietnam. The Wetlands Int. Conf. Wetlands Management: Science, 
Practice Sustainable Development. Vol.1, No.1. January 19-21. 2016: 1-5. 

สมคิด ตันเก็ง. (2563). การประเมินประสิทธิภาพการบ าบัดสารบีสฟีนอล-เอในน้ าชะมูลฝอย
ด้วยระบบบ่อผึ่ง: กรณีศึกษา สถานที่ก าจัดขยะเทศบาลนครขอนแก่น, ประเทศไทย.    
ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ
ครั้งที่ 3. (577-586). นนทบุรี. ปัญญาภิวัฒน.์ 

4.4  ประสบการณ์ในการสอน 
2 ปี 

4.5  ภาระงานสอน 
4.5.1 วิชาหลักการภัยพิบัติสารเคมีและการจัดการของเสียอันตราย 
4.5.2 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 
4.5.3 วิชาภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ 
4.5.4 วิชาการประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ 

 4.5.5 วิชาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากภัยพิบัติ 
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5.  ชื่อ นางสาวศิรภัสสร นามสกุล พันธะสา 
5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
5.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วท.ม. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 
ปริญญาตรี วทบ. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 

5.3  ผลงานทางวิชาการ 
5.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 

-  
5.3.2  งานวิจัย 

-  
5.3.3 บทความทางวิชาการ 

ศิรภัสสร พันธะสา. (2563). อัตราส่วนของระยะเลื่อนต่อความยาวของรอยเลื่อนปกติที่เกิดใน
ตะกอนถล่มใต้ทะเล. ในเอกสารสืบเนื่องงานประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ    
ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2563. (677-691). นนทบุรี. ปัญญาภิวัฒน์. 

 
5.4  ประสบการณ์ในการสอน 

-  
5.5  ภาระงานสอน 

5.5.1 SDM103 วิชาพ้ืนฐานธรณีพิบัติภัย 
5.5.2 SDM201 วิชาการจัดการธรณีพิบัติภัย 
5.5.3 SDM313 วิชาธรณีวิศวกรรมเบื้องต้น 
5.5.4 SDM314 วิชาปฏิบัติการธรณีวิศวกรรมเบื้องต้น 
5.5.5 SDM411 วิชาการเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทา 
   สาธารณภัย 
5.5.6 SDM412 วิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 
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ภาคผนวก จ 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
และ 

ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนก 

ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี้ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ทางสาขาวิชาได้ติดต่อไปยังหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตและส่งแบบสอบถาม
จ านวน 40 ชุด  
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมดและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ เพื่อท า
การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายโดยการเทียบเกณฑ์การแปรความหมายของ
ค่าเฉลี่ย ในแต่ละข้อค าถาม ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดับการตัดสินใจ  ระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดับการตัดสินใจ  ระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดับการตัดสินใจ  ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดับการตัดสินใจ  ระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดับการตัดสินใจ  ระดับน้อยที่สุด 
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1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

หัวข้อในการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1.1 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย ตรงต่อเวลา 
และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

4.55 0.50 

1.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

4.60 0.54 

รวม 4.58 0.52 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม     
ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองอยู่ในระดับ
มากที่สุด (4.55) และพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.60) 
 
2. ด้านความรู้ 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.1 มีความรู้ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญใน
รายวิชาหรือศาสตร์ของตน 

4.65 0.58 

2.2 มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
ได้อย่างถูกต้อง 

4.72 0.66 

รวม 4.69 0.62 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตนอยู่ในระดับมากที่สุด (4.65) และพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความ
ต้องการให้บัณฑิต มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด (4.72) 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.1 สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ   
คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 

4.51 0.55 

3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้
และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตนเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

4.32 0.60 

รวม 4.42 0.58 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตสามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมออยู่ในระดับมากที่สุด (4.51) และพบว่า ผู้ใช้บัณฑิต
ต้องการให้บัณฑิตสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ
ตนเพือ่น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (4.32) 
 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4.1 สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็น
สมาชิกท่ีดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทและ
สถานการณ ์

4.05 0.57 

4.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้ง
ของตนเองและของส่วนรวม 

3.67 0.62 

รวม 3.86 0.60 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตสามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการ
เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์อยู่ในระดับมาก (4.05) และ
พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเอง
และของส่วนรวมอยู่ในระดับมาก (3.67) 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.1 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้ เรียนตามศาสตร์ของตน ในรูปแบบที่
หลากหลาย ทั้งที่เป็นทางการ (Formal) กึ่งทางการ 
(Non formal)  และไม่ เป็นทางการ ( Informal) 
อย่างสร้างสรรค์ 

4.58 0.62 

5.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษด้วยนวัตกรรมต่างๆ 

4.22 0.59 

รวม 4.40 0.61 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการแสดงความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนตามศาสตร์ของตน ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นทางการ 
(Formal) กึ่งทางการ (Non formal) และไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ
มากที่สุด (4.58) และพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษด้วยนวัตกรรมต่างๆ อยู่ในระดับมาก (4.22) 
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สรุปผลความต้องการและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ทางสาขาวิชาได้ติดต่อไปยังครูแนะแนวเพ่ือแจกแบบสอบถามให้
นักเรียน โดยแจกแบบสอบถามไปทั้งหมด 350 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 321 ชุด 
และคัดแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์เชื่อถือได้ เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้จ านวน 310 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 88.57 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการศึกษาต่อของนักเรียน/ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  
โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมดและคัดเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย
โดยการเทียบเกณฑ์การแปรความหมายของค่าเฉลี่ย ในแต่ละข้อค าถาม ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด , 
2545, 103) 

คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดับการตัดสินใจ  ระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดับการตัดสินใจ  ระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดับการตัดสินใจ  ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดับการตัดสินใจ  ระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดับการตัดสินใจ  ระดับน้อยที่สุด 
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ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
เพศชาย 125 40.32 
เพศหญิง 185 59.68 
รวม 310 100 

 จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบถาม เพศหญิงตอบแบบสอบถาม
มากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงตอบแบบสอบถามร้อยละ 59.68 และเพศชายตอบแบบสอบถามร้อยละ 
40.32 
 

ตารางท่ี  2  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามแผนการเรียน 
แผนการเรียนที่ก าลังศึกษา จ านวน ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 203 65.48 
ศิลป์ – ค านวณ 95 30.65 
อ่ืนๆ  12 3.87 
รวม 310 100 

 จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบถาม ก าลังศึกษาในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ตอบแบบสอบถามมากกว่าแผนการเรียนศิลป์–ค านวณ โดยนักเรียน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ตอบแบบสอบถามร้อยละ 65.48 ,นักเรียนแผนการเรียน
ศิลป์–ค านวณ ตอบแบบสอบถามร้อยละ 30.65 และนักเรียนที่ศึกษาอยู่ ในแผนกอื่น  ๆ 
ตอบแบบสอบถามร้อยละ 3.87 
 
ตารางท่ี  3  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับชั้นการศึกษา 

ระดับชั้นการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีที่  4 24 7.74 
มัธยมศึกษาปีที่  5 152 49.03 
มัธยมศึกษาปีที่  6 134 43.23 
รวม 310 100 

 จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบถาม เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.03 รองลงมาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 43.23 เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 7.74 
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ตารางท่ี  4  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเกรดเฉลี่ย 
เกรดเฉลี่ย จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า  2.00 72 23.23 
2.00 – 2.99 138 44.52 
3.00 – 4.00 100 32.25 
รวม 310 100 

 จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบถามมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่  2.00–
2.99 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.52 รองลงมาคือเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00–4.00 ร้อยละ 32.25 
นักเรียนที่เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.00 ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 23.23 
 
ตารางท่ี  5  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง 

อาชีพของผู้ปกครอง จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 50 16.13 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 43  13.88 
พนักงานบริษัทเอกชน 67 21.61 
เกษตรกร 83 26.77 
ธุรกิจส่วนตัว 35 11.29 
อ่ืนๆ 32 10.32 
รวม 310 100 

 จากตารางที่ 5 พบว่านักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบถามมีผู้ปกครองประกอบอาชีพ
มากที่สุดสามอันดับแรกคือ เกษตรกร ร้อยละ 26.77 รองลงมาเป็นพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.61 
และข้าราชการร้อยละ 16.13 ตามล าดับ 
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ตอนที่  2  ความคิดเห็นต่อการใช้ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 
ตารางที่  6  ความคิดเห็นต่อการใช้ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัยไปใช้
จ าแนกตามลักษณะงาน/อาชีพ เป็นอันดับ 1 

ลักษณะงาน / อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักวิชาการด้านการจัดการภัยพิบัติ 98 31.61 
นักวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในองค์กรภาครัฐและองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

115 37.15 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม / นักจัดการสิ่งแวดล้อม 31 10.00 
นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 6.45 
นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย 15 4.84 
อาชีพอิสระ/องค์กรอิสระด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในองค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน 

18 5.81 

นักนโยบายและแผนฯ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 13 4.19 
รวม 310 100 

 จากตารางที่ 6 พบว่านักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบถามเลือกลักษณะงาน/อาชีพที่ใช้
ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย มากที่สุดสามอันดับแรกคือ นักวิชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในองค์กรภาครัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 37.15 
รองลงมาคือ นักวิชาการด้านการจัดการภัยพิบัติ ร้อยละ 31.61 และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม / นัก
จัดการสิ่งแวดล้อม 10.00 
 
ตอนที่  3  แรงจูงใจในการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตารางท่ี  7  ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายการแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี 

รายการแรงจูงใจ X  S.D. ระดับการตัดสินใจ 

ด้านสถาบัน       
1.  ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 3.87 0.71 มาก 
2.  คุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย 3.85 0.64 มาก 
3.  อาจารย์และบุคลากรมีความรู้และศักยภาพ 4.15 0.65 มาก 
4.  ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยร่มรื่น  มีความสวยงาม 3.51 0.68 มาก 
     ด้านสวัสดิการและการบริการ       
5.  การให้โควตาของมหาวิทยาลัยก่อน Admission  4.57 0.72 มากที่สุด 
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รายการแรงจูงใจ X  S.D. ระดับการตัดสินใจ 

6.  มหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 3.55 0.81 มาก 
7.  สะดวกในการเดินทาง  ใกล้ที่พักอาศัย 3.78 0.63 มาก 
8.  มหาวิทยาลัยมีหอพักภายในมหาวิทยาลัย 3.96 0.72 มาก 
9.  มหาวิทยาลัยให้ทุนการศึกษา 4.45 0.77 มาก 
10. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
ภายนอก 

3.62 0.62 มาก 

11.  มีงานรองรับเมื่อส าเร็จการศึกษา 4.66 0.57 มากที่สุด 
      ด้านการประชาสัมพันธ์       
12.  ทราบข่าวจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 3.98 0.71 มาก 
13.  กิจกรรม Road Show  ของมหาวิทยาลัย / คณะ 3.77 0.86 มาก 
14.  การแนะแนวของครูในโรงเรียน 3.56 0.75 มาก 
15.  การแนะน าของผู้ปกครอง 3.51 0.70 มาก 
16.  การแนะน าของรุ่นพี่ / เพ่ือน 3.60 0.64 มาก 
17. สื่อสารสนเทศ อาทิ Facebook   4.18 0.68 มาก 

รวม 3.92 0.69 มาก 
 จากตารางที่ 7 พบว่า แรงจูงใจที่ท าให้นักเรียนตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.92,  S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้านคือ ด้านสวัสดิการและการบริการคือ มีงานรองรับเมื่อ

ส าเร็จการศึกษา( X  = 4.66,  S.D. = 0.57) ด้านสวัสดิการและการบริการการให้โควตาของ

มหาวิทยาลัยก่อน  Admission มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( X  = 4.57,  S.D. = 0.72) และด้าน

สวัสดิการและการบริการคือ มหาวิทยาลัยให้ทุนการศึกษา( X  = 4.45,  S.D. = 0.77)   
 
ตอนที่  4  ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มีข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 1/2563 

วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 
ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

********************************************* 
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
1. ผศ.ดร.รัตถชล อ่างมณี หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2. ผศ.ดร.ตีรนรรถ ศรีสุนนท์ หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3. อ.นิธิพนธ์ น้อยเผ่า หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4. อ.สมคิด ตันเก็ง หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
5. อ.ศิรภัสสร พันธะสา หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
6. รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7. ดร.ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. นางสาวเภาร าไพ  จรรยา ผู้อ านวยการส่วนวิชาการและส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สถาบันพัฒนาบุคลากรป้องกันและบรรเทาธารณภัย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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9. นายนพนัย โพธิ์หา ครูฝึกประจ าสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย (สพบ.) 

 
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 13.00 น. 
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ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรของ รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 

1. เสนอแนะให้ปรับแก้วัตถุประสงค์ท่ีกล่าวว่า “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม” เพราะวัดผล
ได้ยาก 

2. ในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ที่เน้นบูรณาการโครงการพระเจ้าอยู่หัว ควรมีทั้งโครงการ
พระราชด าริและภูมิปัญญาชาวบ้าน และแนะน าให้สอดแทรกไปในรายวิชาแทน 

3. ควรอธิบายวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ว่าให้บัณฑิตไปสู่ระดับประเทศท าอย่างไร 
4. แนะน าให้มีวิชาวิจัยเพราะมันเป็นสากลเพ่ือผลประโยชน์ของนักศึกษา เช่น วิธีวิจัยทางด้าน

พิบัติภัย 
5. ควรให้ย้ายวิชาหลักสถิติ ฟิสิกส์ทั่วไป และปฏิบัติการไปไว้ข้างหน้า เพราะเป็นวิชาพ้ืนฐาน 
6. ควรขยายความในค าอธิบายรายวิชาในรหัสวิชา SDM425 ด้วยว่ามีตัวอย่างอะไรบ้าง และ

ควรเปลี่ยนจาก ‘การวิเคราะห์ความเสี่ยง’ เป็น ‘การประเมินความเสี่ยง’ เนื่องจากแผนปภ. ใช้ค าว่า 
‘การประเมินความเสี่ยง’ 

7. แนะน าเรื่องการตัดเปลี่ยน หรือเพ่ิมรายวิชา โดยมีเหตุผลที่ควรกล่าวคือ ปรับให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ต้องอ้างผู้ใช้บัณฑิตไม่อ้างหลักสูตร 

8. เห็นด้วยกับการเพ่ิมวิชาปฏิบัติการมากขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น วิชา
ปฏิบัติการเก่ียวกับการแพทย์ฉุกเฉิน 

9. แนะน าว่าควรใช้ค าว่า ‘เศรษฐสังคม’ แทนค าว่า ‘รัฐศาสตร์’ เพราะหลักการทางภัยพิบัติ
จะต้องตีมูลค่าเป็นตัวเลขให้ได้ 

10. เสนอแนะว่ ากลุ่ มวิ ชา เลื อกควรจะแบ่ ง เป็นกลุ่ มย่ อย  ยกตั วอย่ า ง เช่น  แบ่ ง เป็น
กลุ่ม atmosphere, lithosphere, hydrosphere หรือทาง technology เพ่ือให้นักศึกษาเลือกเสริม
ทักษะความสามารถของตัวเองในทางใดได้บ้างที่ตัวเองชอบให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น เพราะจะท าให้สามารถ
แนะน านักศึกษาได้ถูกต้อง 

11. เสนอให้ปรับแก้ชื่อวิชารหัส SDM419 (การท่องเที่ยวภัยพิบัติ) เพ่ือให้สื่อถึงเนื้อหาของวิชา
มากขึ้น 

12. แนะน าให้เพ่ิมวิชาพ้ืนฐานภัยพิบัติจากมนุษย์  เพราะเนื่องจากวิชา SDM101 เป็นภัยพิบัติมา
จากธรรมชาติแล้ว และก็พูดให้ครบหรือ Group ให้ครบตามที่ผอ. ปนัดดาแนะน ามา (ธรรมชาติหรือ
มนุษย์ - ปภ.) นักศึกษาจะได้ทราบพ้ืนฐานก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดแต่ละภัยพิบัติในปีต่อๆไป 

13. แนะน าเรื่องแบ่งกลุ่มวิชาเลือกให้แบ่งเป็น Climate disaster/ geohazard/ hydro/ IT  การ
จัดการข้อมูล 

14. ให้ข้อเสนอแนะในวิชา SDM414 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บรรจุวิชา เช่น อัคคีภัย การใช้
เชือก กู้ชีพ กู้ภัย วิทยุสื่อสาร ดับเพลิง แล้วก็เชิญวิทยากรจากหน่วยงานของปภ.มาสอนเป็นชั่วโมง 
ตามคอร์สที่ปภ.บอกมาว่ากี่ชั่วโมงจะได้ใบประกาศนียบัตร เพราะนักศึกษาจะได้เครดิตด้วย เด็กที่จบ
สาขานี้นอกเหนือจากใบปริญญาที่จะได้รับจะได้ใบประกาศด้วย อยากได้ใบประกาศอะไรก็ไปสมัคร
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เรียนได้เลย โดยเงินสามารถเก็บจากนักศึกษาได้เพราะการได้ใบประกาศที่ระบุให้ชัดเจน เช่นวิชานี้จะ
ขออนุญาตให้นักศึกษาไปฝึกพร้อมกับใบประกาศก็จะเป็นรูปธรรมมากข้ึน เป็น MOU ทีช่ัดเจนมากขึ้น 

15. แนะน าว่าเวลาออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร จุดขายคือนอกจากจะได้ใบปริญญาแล้ว 
นักศึกษายังจะได้ใบประกาศนียบัตรอีกหลายด้านอีกด้วย 

16. เสนอแนะให้ทบทวนว่าวิชานิเวศวิทยาจ าเป็นกับนักศึกษาภัยพิบัติไหม ถ้าไม่จ าเป็นก็เป็น
ดุลพินิจของอาจารย์ในหลักสูตรว่าจะเปลี่ยนแปลงไหม 

17. เสนอว่าในรายวิชา SDM324 อยากให้เพ่ิมรายละเอียดในรายวิชาซึ่งขาด keyword ของการ
จัดหาน้ าสะอาดว่า จัดหาอย่างไร 

18. เสนอให้ในรายวิชา SDM419 ไปประสานงานกับทางอุทยานและนันทนาการของภาควิชา
อนุรักษ์ ว่าจะจัดการท่องเที่ยวอย่างไรให้เป็นเชิงภัยพิบัติได้ ต้องใส่หลักการการท่องเที่ยวที่มีอยู่ 4 
หลักการ คือ ธรรมชาติ วัฒนธรรม กีฬา เกษตรกรรมซึ่งอันนี้มันแปลกออกไปต้องใส่หลักการให้ได้ว่ามี
แนวทางอย่างไร 

19. แนะน าไปเปิดวุฒิของกพ. และปรับชื่อหลักสูตรให้ตรงตามกพ.ระบุเลย  
20. ตรวจสอบหน่วยกิตหน้า 11  ตัวเลขรวมของกลุ่มวิชาบังคับไม่ตรง รวมได้ 76 ไม่ใช่ 74 (ผิด

หน้า 13 SDM213  ปฏิบัติการ 3) 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรของ ดร. ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ 
1. เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ข้อ 4 ที่หมายถึง บัณฑิตที่จบออกไปสามารถท างานได้ในระดับ

ท้องถิ่น และนโยบายกรมกองที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐระดับประเทศ ซึ่งควรคงค าว่า 
‘ระดับประเทศ’ ไว้ 

2. แนะน าให้ใช้ค าว่า  ‘Disaster Management’  ค าเดียวไปเลยเพราะเป็นสากลทั่วโลก ค าว่า 
‘Hazard’ ให้ตัดออกไปเพราะเป็นแค่การพูดถึงภัยที่อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับมนุษย์ เช่น 
แผ่นดินไหวหรือดินถล่มในป่า จึงสรุปให้ใช้ค าว่า ‘Disaster’ 

3. เสนอให้ใช้ค าว่าสาธารณภัย เพราะตรงตามพรบ. 2550  และสอดคล้องกับชื่อกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และตรงตามมาตรฐานของการก าหนดต าแหน่งกพ. อบต. กจ. (ทั้งหมดนี้คือ
เหตุผลการขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตร) 

4. แนะน าให้ลดวิชาทาง Geohazard  ลงเพราะเหมือนให้ความส าคัญกับภัยพิบัติทางธรณีมาก
เกินไป ซึ่งจะกลายเป็นหลักสูตรธรณีวิทยา และเปลี่ยนเป็นวิชาจ าพวก อัคคีภัย ภัยคมนาคมการขนส่ง 
หรือ ภัยจากสารเคมีแทน 

5. แนะน าให้เพ่ิมวิชาทางการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ า เพราะตอนนี้มีอยู่ 2 วิชาเท่านั้น 
และเพ่ิมวิชาทางวิจัย วิชาทางเทคโนโลยี GIS Bigdata เพราะวิชาเหล่านี้ปภ. ขาดประเทศขาด วิชา
เหล่านี้ควรจะไปเพิ่ม รวมไปถึงวิชาทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วย 

6. โดยวิชาทางสาธารณภัยมีอยู่น้อยมาก (แต่เพ่ิมแล้ว) 
7. ให้เน้นจากสถานการณ์ปัจจุบันว่าภายในบ้านเราถ้าเป็นภัยธรรมชาติอันดับ 1 คือน้ าท่วม ภัย

แล้ง วาตภัย ก็ให้เน้นเรียนวิชานั้น ถ้าเป็นภัยจากมนุษย์ ก็จะมีอัคคีภัย ภัยจากคมนาคม ภัยจาก
สารเคมี (ดูจากสถิติกรมป้องกันฯ) ภัยอะไรเยอะที่สุด ก็ควรจะให้ความส าคัญจากตรงนั้น 

8. แนะน าวิชาที่น่าสนใจ โลจิสติกส์ ศาสตร์อนาคต ท าอย่างไรจะน าทรัพยากรให้มาอยู่ใกล้ที่สุด
ในพ้ืนที่เสี่ยงอาจจะแทรกในรายวิชาได้หรือชื่อว่าการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

9. แนะน าให้เพ่ิมวิชาเลือกให้มีวิชาปฏิบัติการด้วย นักศึกษาจะได้สนุก เช่น การใช้เชือกในการ
ป้องกันสาธารณภัย ให้เป็นทักษะในการกู้ชีพกู้ภัยให้กับนักศึกษา 

10. แนะน าว่าให้ทางหลักสูตรท า MOU  กลับทางปภ.ไปเลย ในเรื่องการส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติ
และอาจส่งอาจารย์เจ้าหน้าที่ปภ. มาฝึกปฏิบัติในรายวิชาอะไรบ้าง ในโปรแกรมอะไรบ้างที่ทางปภ.มี 
โปรแกรมท้ังหมด (ท า MOU หลังล่างปรับปรุงเสร็จแล้ว) 

11. ปรับแก้ชื่อวิชา การท่องเที่ยวภัยพิบัติ เป็น การจัดการสาธารณภัยกับการท่องเที่ยว และ
แนะน าให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชา ถ้าเกิดภัยแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรืออย่างไร หรือ
ว่าจะป้องกันแหล่งท่องเที่ยวอย่างไรไม่ให้เกิดภัย ให้ครบวงจรได้หมด เหมือนถ้ าหลวงจะโปรโมท
อย่างไร หรือเรือล่มจะจัดการอย่างไรให้คนมาเที่ยวอีกให้ความเชื่อมั่นกลับมาอีก ชื่อต้องครบลูปถึงจะ
โอเค 

12. กรมปภ. ยังไม่มีต าแหน่งชื่อนักวิชาการป้องกันและบรรเทาแต่มีชื่อต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนซึ่งไม่ตรงเลย 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรของ นางสาวเภาร าไพ จรรยา 
1. แนะน าว่าให้เลือกใช้ค าเดียวระหว่างค าว่า ‘ภัยพิบัติ’ กับค าว่า ‘สาธารณภัย’ และ ‘การ

จัดการภัยพิบัติ’ปัจจุบันนิยมใช้ค าว่า ‘การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ’ เพราะมันครอบคลุมตั้งแต่ 
ก่อนเกิด ขณะเกิด หลังเกิด 

2. แนะน าในส่วนของปรัชญาให้เพ่ิมในส่วนการป้องกันเข้าไปด้วย 
3. แนะน าวัตถุประสงค์ข้อ 1 ให้ใช้ค าว่า ‘ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และมีจริยธรรม ในการ

จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์’ 
4. แนะน านักศึกษาปริญญาตรีควรมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ อัคคีภัย ซึนามิ แผ่นดินไหว ว่าเกิด

แผ่นดินไหว เกิดสึนามิควรท าอย่างไร 
5. แนะน าตรงหัวข้อระบบบัญชาการไม่ควรมาเรียนเยอะขณะนี้ให้ตัดออกไป (อาจจะเพ่ิมวิชา

อัคคีภัยเข้ามา) 
6. แนะน าเรื่องการจัดการผังเมืองเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังไม่มีในรายวิชาให้

ไปหาค าที่เหมาะสมจะเป็นรายวิชาได้ 
7. หลักสูตรควรเพ่ิมวิชาอุบัติภัยทางถนน 
8. เสนอแนะให้ยุบรวมวิชาธรณีภัยพิบัติให้เหลือวิชาเดียวและใส่วิชาอ่ืนแทน 
9. แนะน าว่าในวิชาอัคคีภัย ภาคทฤษฎีให้อาจารย์สอน พอภาคปฏิบัติให้ส่งมาที่ปภ. (เป็นการบูร

ณาการร่วมกันในวิชาเลือก) 
10. แนะน าว่าวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามารถเพ่ิมวิชาที่มีปฏิบัติ เช่น ฝึกดับเพลิง ดึงปลดกด

ส่าย การใช้เชือก จะส่งคนจากปภ.มาหรือจะส่งนักศึกษาไปได้ท้ังนั้น 
11. แนะน าวิชาที่เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร ทางปภ.มีคอร์สเรียนวิชานี้   ถ้านักศึกษาเรียนจบจะมีใบ

ประกาศนียบัตรให้ ควรให้เป็นวิชาเลือกหรือเลือกเสรี 
12. เสนอให้การฝึกปฏิบัติบรรจุในรายวิชา SDM414 ไปเลยเหมือนบังคับให้นักศึกษาเรียนวิชาที่

กล่าวมา จะได้เป็นทักษะวิชาชีพติดตัวและได้งานด้วย 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรของ นายนพนัย โพธิ์หา 
1. เสนอความคิดวิชาการจัดการสาธารณภัยตามพรบ. 2550 มีทั้งหมด 18 ประเภท 
2. ตรวจสอบค า และเสนอให้ใช้ค าว่า ‘สาธารณภัย’ ค าเดียวพอเพราะซ้ าซ้อนเกินไป 
3. ควรเพ่ิมวิชากู้ชีพกู้ภัย โดยกู้ชีพคือเรียนตั้งแต่การปฐมพยาบาล การฟ้ืนคืนชีพ   CPR  ก่อนที่

จะมาเรียนการแพทย์ฉุกเฉิน ในส่วนของกู้ภัยจะเพ่ิมในส่วนของพรบควบคุมอาคารด้วย ต้องเรียน
ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ชั่วโมง (กู้ชีพไปทีหลังกู้ภัยต้องมาก่อน) 

4. ควรให้วิชากู้ชีพกู้ภัยเป็นวิชาเลือกก็ได้ แต่ได้ใบประกาศวิชาชีพด้วย 
 
 



146 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 

1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2664 เหตุผล 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ และ
บรรเทาสาธารณภยั 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย เพื่อให้ ช่ือปริญญาที่ ได้ รับหลังส า เร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรมีความสอดคล้อง
กับต าแหน่งงาน และช่ือต าแหน่งบรรจุ
ของหน่วยงานราชการ 

 

2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 

ตัดรายวิชาออกจากโครงสร้างหลักสูตร
และแทนที่ด้วยรายวิชาใหม่ที่มีเนื้อหาที่
ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ
ผู้ใช้บัณฑิตท าให้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
เพิ่มขึ้น 2 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 84 หน่วยกิต 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 85 หน่วยกิต 
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 72 หน่วยกิต 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 73 หน่วยกิต 
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/ สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
กลุ่มวชิาบังคับ 
SDM204 อุทกอุตุนิยมวิทยา เพื่อการจัดการทรัพยากร

น้ าในภาวะวิกฤต ิ
2(2-0-4) 

  Hydrometeorology for Water 
Resource Management Crisis 

  

วัฏจักรของน้ าและสมดุลของน้ า กระบวนการคายระเหยน้ า  
น้ าในบรรยากาศ เมฆ หยาดน้ าฟ้า พื้นที่รับน้ า กระบวนการน้ าท่า กระบวนการ
น้ าซึมผ่านผิวดิน ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง หลักการและแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรน้ าในภาวะวิกฤติ รวมถึงกรณีศึกษาในการจัดการทรัพยากรน้ า 
ในภาวะวิกฤต ิ 

ไม่ม ี

ตัดรายวิชาออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร
และแทนท่ีด้วย
รายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

SDM205 ปฏิบัติการอุทกอุตุนยิมวิทยา เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรน้ าในภาวะวิกฤต ิ

1(0-3-2) 

  Hydrometeorology for Water 
Resource Management Crisis 
Laboratory 

  

การแปลความหมายข้อมูลทางอุทกอุตุนิยมวิทยา การหา
ขอบเขตลุ่มน้ า การศึกษาสมดุลของน้ า การศึกษาปริมาณน้ าฝนในพื้นที่ลุ่มน้ า 
การค านวณกระบวนการคายระเหย วิธีการแยกไฮโดรกราฟ   ผลของการด าเนิน
กิจกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ าต่อปริมาณน้ าท่า การศึกษาโอกาสการเกิดอุทกภัย  

ไม่ม ี

ตัดรายวิชาออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร
และแทนท่ีด้วย
รายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 

SDM206 ภัยพิบัติจากสารเคม ี 3(2-2-5) 
  Disasters from Chemicals   

สารเคมี การรั่วไหล การระเบิด พื้นที่เสี่ยง สารเคมีในสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ช่องทางการได้รับสัมผัสสารเคมีเข้าสู่ร่างกายและการ
ก าจัดออกจากร่างกาย กลไกการเกิดพิษของสารเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพิษ 
การระงับภัยเบื้องต้นจากการใช้วัตถุอันตราย การควบคุมและเคลื่อนย้ายสารเคมี
ในสิ่งแวดล้อม แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีในสิ่งแวดลอ้มตาม
นโยบายของรัฐบาล ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง  

ไม่ม ี

ตัดรายวิชาออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร
และแทนท่ีด้วย
รายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

SDM207 การจัดการภัยพิบตัิด้วยเทคโนโลยชีีวภาพ 3(3-0-6) 
  Biotechnology for Disaster 

Management  
  

หลักการและการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับการจัดการ
ภัยพิบัติและบรรเทา สาธารณภัย การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางด้านชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อม กระบวนการบ าบัดเคมีโดยเทคโนโลยีทางชีวภาพ พลังงานชีวภาพ 
และการจัดการทางเทคโนโลยีชีวภาพจากกิจกรรมมนุษย์และธรรมชาติ  

ไม่ม ี

ตัดรายวิชาออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร
และแทนท่ีด้วย
รายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

SDM301 อุทกธรณีวิทยา 2(2-0-4) 
  Hydrogeology   

วัฎจักรของน้ า การก าเนิดน้ าบาดาล การเคลื่อนไหวของน้ า
บาดาล ช้ันหินอุ้มน้ า คุณภาพน้ าบาดาล สมบัติของน้ าบาดาลทางเคมี กายภาพ 
หลักการส ารวจแหล่งน้ าบาดาล การเก็บตัวอย่างน้ าบาดาล เทคโนโลยี 
การเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ระบบทางอุทกธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยาของ
ประเทศไทย 

 

ไม่ม ี

ตัดรายวิชาออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร
และแทนท่ีด้วย
รายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 
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SDM302 ปฏิบัติการอุทกธรณีวิทยา 1(0-3-2) 
  Hydrogeology Laboratory   

ปฏิบัติการสูบทดสอบน้ าบาดาล การเก็บตัวอย่างน้ าบาดาล  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าบาดาลทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ การใช้คอมพิวเตอร์
และซอฟท์แวร์วิ เคราะห์ปริมาณน้ าบาดาล การเปลี่ยนแปลงระดับน้ า 
การแพร่กระจายของสิ่งปนเปื้อนในน้ าบาดาล การศึกษานอกสถานที่ 

ไม่ม ี

ตัดรายวิชาออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร
และแทนท่ีด้วย
รายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

SDM304 อุบัติการโรคหลังเกดิภัยพิบตั ิ 3(3-0-6) 
  Disease Emergence after Disasters   

มูลฐานของระบบนิเวศวิทยา การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และ
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค โรคติดเช้ือ การผสมผสานวิทยาการระบาดกับ
นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ นิเวศวิทยาพาหะน าโรค นิเวศวิทยาการระบาด 
นิเวศวิทยาของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติช่วงภัยพิบัติและหลังเกิดภัยพิบัติ  
การข้ามสายพันธุ์ และการขยายขอบเขตพื้ นที่ ของโรค รู ปแบบของ 
โรคความบกพร่องทางภูมิคุ้มกัน การผสมผสานศาสตร์ต่างๆ ในการป้องกันและ
การควบคุมโรคตามหลักการและการปฏิบัติจริง  

ไม่ม ี

ตัดรายวิชาออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร
และแทนท่ีด้วย
รายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 
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SDM307 สารสนเทศเพื่อการป้องกันภัยพิบตัิ และ
บรรเทาสาธารณภยั 

2(2-0-4) 

  Informatics for Disaster Prevention 
and Public Hazard Mitigation 

  

ระบบสารสนเทศ สารสนเทศกับภั ยพิบัติ  ข้ อมู ลเพื่ อ 
การพยากรณ์และเตือนภัยพิบัติ องค์กรรับผิดชอบ การบูรณาการข้อมูล  
ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤติ การพยากรณแ์ละ
เตือนภัยพิบัติ การเตือนภัยด้วยวิธีการจากภูมิปัญญาชาวบ้าน การออกแบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการเตือนภัยพิบัติ  

ไม่ม ี

ตัดรายวิชาออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร
และแทนท่ีด้วย
รายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

SDM308 ปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อการป้องกันภัยพิบัติ 
และบรรเทาสาธารณภยั 

1(0-3-2) 

  Informatics for Disaster Prevention and 
Public Hazard Mitigation Laboratory 

  

ปฏิบัติการ การออกแบบและจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการ
ป้องกันและเตือนภัย สาธารณภัย การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพยากรณ์ภัยพิบัติ การ
จัดท าระบบฐานข้อมูลด้านภัยพิบัติ การศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับศูนย์การ
เรียนรู้โครงการต่างๆ และภูมิปัญญาชาวบ้านในการเตือนภัยพิบัติ 

 

ไม่ม ี

ตัดรายวิชาออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร
และแทนท่ีด้วย
รายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 
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SDM309 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการภยัพิบัติ  
และบรรเทาสาธารณภยั 

3(3-0-6) 

  English for Disaster Management and 
Public Hazard Mitigation  

  

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับงานด้านการจัดการภัยพิบัติ 
และบรรเทาสาธารณภัย เน้นการใช้งานได้จริง ให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนทักษะทางด้าน
การฟัง พูด อ่าน และเขียน  

ไม่ม ี

ตัดรายวิชาออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร
และแทนท่ีด้วย
รายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

SDM310 สัมมนาทางการจัดการภัยพิบตัิ และบรรเทา
สาธารณภัย 1 

1(0-2-1) 

  Seminar in Disaster Management and 
Public Hazard Mitigation 1 

  

การน าเสนอรายงานเกี่ยวกับประเด็นที่ส าคัญด้านภัยพิบัติ 
จากธรรมชาติ สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับภัยพิบัติ และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
ในการจัดการ โดยการค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ น าเสนอและอภิปราย  

ไม่ม ี

ตัดรายวิชาออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร
และแทนท่ีด้วย
รายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

SDM311 สัมมนาทางการจัดการภัยพิบตัิ และบรรเทา
สาธารณภัย 2 

1(0-2-1) 

  Seminar in Disaster Management and 
Public Hazard Mitigation 2 

  

การศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับประเด็นที่ส าคัญด้านภัยพิบัติ 
จากธรรมชาติ สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับภัยพิบัติเฉพาะด้านที่สนใจ โดยการ
ค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ น าเสนอและอภิปราย  

ไม่ม ี

ตัดรายวิชาออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร
และแทนท่ีด้วย
รายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 
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SDM401 การจัดการภัยพิบตัิ และบรรเทาสาธารณภัย 3(3-0-6) 
  Disaster Management and Public 

Hazards Mitigation 
  

แนวคิดการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย การบ่งช้ี
และประเมินความเสี่ยง ความอ่อนไหวต่อภัยพิบัติทางพื้นที่  และสังคม  
การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ การวางแผนรับมือภัยพิบัติ หลักการและแนวคิดการ
จัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การฟื้นฟูและเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและการสร้างเครือข่ายในการลดผลกระทบจากภัยพิบัติ  

ไม่ม ี

ตัดรายวิชาออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร
และแทนท่ีด้วย
รายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

SDM402 การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการจัดการ
ภาวะวิกฤต 

2(2-0-4) 

  Emergency Response and Crisis 
Management 

  

หลั กการและแนวความคิ ดเรื่ องความปลอดภั ยและ 
การจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน แผนเตรียมความพร้อม แผนปฏิบัติการ 
ในเหตุการณ์ฉุกเฉิน การตัดสินใจและการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินในภาวะวิกฤต 
การใช้ศูนย์ประสานงานฉุกเฉินและระบบสั่งการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน การจัดการในภาวะวิกฤติและการฟื้นฟูระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ กรณีศึกษาการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะวิกฤต  

ไม่ม ี

ตัดรายวิชาออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร
และแทนท่ีด้วย
รายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 
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SDM403 ปฏิบัติการการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการ
จัดการภาวะวิกฤต 

1(0-3-2) 

  Emergency Response and Crisis 
Management Laboratory 

  

ปฏิ บั ติ การ  การออกแบบและเตรี ยมความพร้ อม 
ของแผนปฏิบั ติการ การเขียนแผนรับมื อเหตุฉุ กเฉินในภาวะวิกฤติ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระบบสั่งการ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ของหน่วยงานท้องถิ่นและระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน
และการจัดการภาวะวิกฤต  

ไม่ม ี

ตัดรายวิชาออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร
และแทนท่ีด้วย
รายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

 

SPY103 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory    

ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 
SPY102 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
  General Physics   

ระบบ หน่วยและการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ การเคลื่อนท่ีใน
ลักษณะต่าง ๆ  งาน ก าลัง พลังงาน โมเมนตัม สมบัติของสสาร คลื่นกล และคลื่น
แม่ เหล็กไฟฟ้า แสง เสียง สนามไฟฟ้า และของไหล อุณหพลศาสตร์  
กัมมันตภาพรังสี ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

ไม่ม ี

ตัดรายวิชาออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร
และแทนท่ีด้วย
รายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 
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ไม่ม ี

SDM104 หลักการจัดการภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
 Principle of Disaster Management  

นิยามความหมาย ประเภท ลักษณะของภัยพิบัติ สถานการณ์
ของภัยพิบัติ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ วงจรการจัดการภัยพิบัติ 
การประเมินความเสี่ยง การป้องกันและแผนการลดผลกระทบ การเตรียม 
ความพร้อม การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการฟื้นฟูบูรณะ  

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรให้
มีเนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

ไม่ม ี

SDM209 หลักการภัยพิบัตสิารเคมีและการจัดการ
ของเสียอันตราย 

3(2-2-5) 

  Principle of Chemical Disaster and 
Hazardous Waste Management  

  

แหล่งก าเนิด ปัจจัยที่ท าให้เกิดภัยพิบัติสารเคมี ผลกระทบและ
ความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ แนวทางและการจัดการ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับพิษของสารเคมีและของเสียอันตรายในสิ่งแวดล้อม กลไกการเกิดพิษ 
ผลกระทบ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา 

 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรให้
มีเนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

ไม่ม ี

SDM210 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

3(2-2-5) 

  Fundamental of Emergency Medical 
Service 

  

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรให้
มีเนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 
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สุขภาวะ ระบบบริการสาธารณสุข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาเบื้องต้น 
ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การจัดการ 
ทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย 

 

ไม่ม ี

SDM213 ภัยพิบัติทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  Biological and Environmental 

Disasters 
  

นิยามความหมาย ประเภท ลักษณะของภัยพิบัติทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อม การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลกระทบทางนิเวศวิทยาของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อากาศ algal bloom การระบาดของแมลง อั นตรายจากสั ตว์   
โรคทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม  

 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรให้
มีเนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

ไม่ม ี

SDM324 การสุขาภิบาลและการจัดหาน้ าสะอาด 2(2-0-4) 
  Sanitation and Clean Water Supply   

หลักการสุขาภิบาล สิ่ งปฏิกูลและของเสีย ภาวะมลพิษ 
สุขภาวะและสุขอนามัย โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรคที่ เกี่ยวข้อง 
กับการสุขาภิบาลน้ าและอาหาร การสุขาภิบาลสัตว์ การจัดการขยะ 
และของเสียอันตราย แหล่งน้ าผิวดิน น้ าใต้ดินและน้ าบาดาล คุณภาพแหล่งน้ า 
การพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินและน้ าบาดาล น้ าเพื่อการอุปโภค น้ าเพื่อการบริโภค 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรให้
มีเนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 
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น้ าเพื่อการเกษตร น้ าเพื่อการอุตสาหกรรม น้ าเสีย การบ าบัดและน้ าเสีย มลพิษ
ในน้ า การปรับปรุงคุณภาพน้ า งานประปา การจัดส่งระบบท่อ การจัดหาน้ าใน
ภาวะวิกฤต การสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย 

 

ไม่ม ี

SDM325 ปฏิบัติการการสุขาภิบาลและการจัดหาน้ า
สะอาด 

1(0-3-2) 

  Sanitation and Clean Water Supply 
Laboratory 

  

ปฎิบัติการการวิเคราะห์คุณภาพน้ า การวัดค่าทางเคมีฟิสิกส์ 
การวัดค่าด้วยวิธีสเปกโตรเมทรี การวัดค่าด้วยวิธีโครมาโทรกราฟี มาตรฐาน
คุณภาพน้ า การปรับปรุงคุณภาพน้ า ค่าออกซิเจนท่ีละลายในน้ า วิธีการ 
เพิ่ มค่ าออกซิ เจนที่ ละลายในน้ า การตกตะกอน คุณภาพน้ าดิ บ  
การผลิตน้ าประปาและน้ าเพื่อการบริโภค การส ารวจและพัฒนาแหลง่น้ าบาดาล 
การฟื้นฟูแหล่งน้ า ระบบประปาบาดาล ตาข่ายการไหลของน้ าบาดาล  
การออกแบบงานประปาและการส่งน้ าระบบท่อ การออกแบบงานสุขาภิบาลใน
ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย 

 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรให้
มีเนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

ไม่ม ี

SDM327 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับการจัดการสาธารณ
ภัย 

1(0-2-1) 

  Research Methodology for Disaster 
Management 

  

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรให้
มีเนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 
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การศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับประเด็นที่ส าคัญด้านภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับภัยพิบัติเฉพาะด้านที่สนใจ 
โดยการค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ น าเสนอและอภิปราย 

 

ไม่ม ี

SDM412 การป้องกันและระงับอัคคีภัย 2(2-0-4) 
  Fire Prevention and Fire Suppression   

ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ องค์ประกอบของไฟ อุณหพลศาสตร์
เบื้องต้นและปฏิกิริยาการเผาไหม้ สารเช้ือเพลิงและวัตถุไวไฟ การควบคุม
เชื้อเพลิง ก๊าซที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ ระยะการพัฒนาของไฟ การแบ่ง
ประเภทของไฟ หลักการวิธีการดับเพลิง เครื่องและอุปกรณ์ดับเพลิง การเผชิญ
เหตุอัคคีภัย กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดการ
อัคคีภัยที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย การเขียนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
การฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรให้
มีเนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 
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ไม่ม ี

SDM413 ปฎิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย 1(0-3-2) 
  Fire Prevention and Fire Suppression 

Laboratory 
  

การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การดูแล
รักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง เขียนแผนการดับเพลิง การจัดโครงสร้าง
หน้าที่เมื่อเกิดเพลิงไหม้ การฝึกจ าลองการเผชิญเหตุอัคคีภัย ปฏิบัติการ 
การผจญเพลิง การควบคุมสั่งการและการสื่อสารกรณีการเกิดอัคคีภัย การเขยีน
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปฏิบัติการจิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย การฝึกซ้อม
และการอพยพหนีไฟ การค้นหาและกู้ภัยในอาคาร ปฏิบัติการเชือกเง่ือนและ
การช่วยเหลือทางสูง การฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย 

 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรให้
มีเนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

ไม่ม ี

SDM418 สัมมนาทางการจัดการภัยพิบตัิ และบรรเทา
สาธารณภัย 

1(0-2-1) 

 Seminar in Disaster Management and 
Public Hazard Mitigation 

 

การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นที่ส าคญัดา้น
ภัยพิบัติธรรมชาติ หรือสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับภัยพิบัติในด้านที่สนใจ 
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการภัยพิบัติ น าเสนอรายงานและอภิปราย
ข้อมูลที่จากการศึกษาค้นคว้า         

 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรให้
มีเนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 
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ไม่ม ี

SDM422 ระบบบัญชาการเหตุการณ์และการเผชิญ
เหตุฉุกเฉิน 

2(2-0-4) 

  Incident Command System and 
Emergency Response 

  

ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การจัดโครงสร้างและจัดองค์กร
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การก าหนดสายการบังคับบัญชา การจัดการ
ทรัพยากร การจัดพื้นที่ปฏิบัติการ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การจัดท าและการ
ฝึกซ้อมและตามแผนปฏิบัติการในเหตุการณ์ฉุกเฉิน การตัดสินใจและการ
ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินในภาวะวิกฤต การใช้ศูนย์ประสานงานฉุกเฉินและระบบ
สั่งการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน การจัดการในภาวะ
วิกฤติและการฟื้นฟูระดับท้องถิ่นและระดับชาติ กรณีศึกษาการเผชิญ
เหตุการณ์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะวิกฤต 

 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรให้
มีเนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

ไม่ม ี

SDM423 ปฏิบัติการการเผชิญเหตุฉุกเฉินและระบบ
บัญชาการเหตุการณ ์

1(0-3-2) 

  Emergency Response and Incident 
Command System Laboratory  

  

ปฏิบัติการการสื่อสารในภาวะวิกฤต การฝึกซ้อมจ าลองระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ การออกแบบการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมของ
แผนปฏิบัติการ การฝึกซ้อมจ าลองสถานการณ์ฉุกเฉินแบบการฝึกซ้อมแผนบน
โต๊ะ การเขียนแผนรับมือเหตุฉุกเฉินในภาวะวิกฤติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นระบบสั่งการ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ของหน่วยงานท้องถิ่นและ
ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะวิกฤต 

 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรให้
มีเนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 
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ไม่ม ี

SDM425 การวิเคราะห์ความเสีย่งภัยพิบัต ิ 3(2-2-5) 
  Disaster Risk Analysis   

สถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทย ความเสี่ยงของสังคม
เศรษฐกิจและระบบนิเวศ กระบวนการจัดการและขั้นตอนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง หลักการและกรอบความคิดด้านการลดความเสี่ยง ความรู้เบือ้งตน้เกีย่วกบั 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการภาวะฉุกเฉินและ
การฟื้นฟู การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยเครื่องมือและประเมินความเสี่ยงโดยใช้
โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา 

 
 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรให้
มีเนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

ไม่ม ี

 

SDM427 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับการจัดการสาธารณภัย 1(0-3-2) 
  Research Methodology for Disaster 

Management 
  

การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อน าเสนอหัวข้อที่สนใจโดยอยู่
การศึกษาอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนบทน า 
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์ท่ีจะได้รับของโครงการ การทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและวางแผนการทดลอง ระเบียบและวิธีวิจัยส าหรับ
งานด้านการจัดการสาธารณภัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย การด าเนินการวิจัย 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรให้
มีเนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 
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ไม่ม ี

   
SDM105 พื้นฐานวิทยาศาสตร์กายภาพส าหรับการ

จัดการสาธารณภยั 
3(2-2-5) 

  Fundamental of Physical Science for 
Disaster Management 

  

กระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์กายภาพ 
สมมติฐานการก าเนิดโลก โครงสร้างภายในโลก การถ่ายโอนความร้อน 
แรงโน้มถ่วง คลื่น พลังงานจากดวงอาทิตย์ ลักษณะอากาศ วัฎจักรของ
น้ า ตลอดจนการประยุกต์ใช้กระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
กายภาพส าหรับการจัดการสาธารณภัย 

 
SDM106 นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาต ิ 3(2-2-5) 
  Natural Resource Ecology   

ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่ งแวดล้อม  นิเวศวิทยา 
ระบบนิเวศ พลังงานในระบบนิเวศ การหมุนเวียนธาตุอาหาร ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม ประชากร สังคมชีวิต ระบบนิเวศบนบก นิเวศวิทยาประยุกต์ 
การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทย  

 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรให้
มีเนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 
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กลุ่มวชิาเลือก  

ไม่ม ี

SDM415 การประเมินผลกระทบและสภาวะความรุนแรงของ
ภัยแล้ง 

3(2-2-5) 

  Evaluation of Impact and Severity of 
Drought 

  

นิยามและความหมาย สถานการณ์ภัยแล้ง ประเภทลักษณะของภัยแล้ง 
สาเหตุและผลกระทบจากภัยแล้ง ดัชนี้ช้ีวัดภัยแล้ง การประเมินผลกระทบและสภาวะความ
รุนแรงจากภัยแล้ง 

 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรใหม้ี
เนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

ไม่ม ี

SDM416 การประเมินคณุภาพน้ า 3(2-2-5) 
  Evaluation of Water Quality   

นิยามและความหมาย แหล่งที่มาของน้ าเสีย คุณภาพน้ ากายภาพ เคมี 
ชีวภาพ การประเมินคุณภาพน้ า ดัชนีคุณภาพน้ า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ า เทคนิคการเก็บ
ตัวอย่างน้ า การตรวจวัดคุณภาพน้ าภาคสนาม 

 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรใหม้ี
เนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

ไม่ม ี

SDM417 การจัดการภัยพิบตัิธรรมชาติในเขตร้อน 3(2-2-5) 
  Tropical Natural Disaster Management   

ความหมาย ประเภท สถานการณ์ของภัยพิบัติธรรมชาติในเขตร้อน แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ สาเหตุและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
หลักการจัดการภัยพิบัติ การจัดการแผ่นดินไหว สึนามิ แผ่นดินถล่ม วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง 

 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรใหม้ี
เนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 
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ไม่ม ี

SDM419 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจาก
ภัยพิบัติเบื้องต้น 

3(2-2-5) 

 Introduction to Socio-economic and 
Environmental Impact of Disasters 

 

สถานการณ์และแนวโน้ม ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจเทคโนโลยีของ
มนุษย์ การจัดการ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านการเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
กรณีศึกษา 

 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรใหม้ี
เนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

ไม่ม ี

SDM420 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

2(2-0-4) 

  Management of Public Sector and Private 
Sector in Disaster Management Affairs 

  

หลักการจัดการ ทฤษฎีองค์การ หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ องค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน ระบบราชการ การพัฒนาระบบราชการ การบริหารงานบุคคลและ
งบประมาณ การก าหนดนโยบายและแผน โครงสร้างองค์กรด้านงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในประเทศไทย แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บทบาทของภาครัฐ
ในการจัดการสาธารณภัย ความมั่นคงและการจัดการสาธารณภัย องค์กรธุรกิจเอกชนและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล  ระบบงาน
อาสาสมัคร งานจิตอาสา 

 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรใหม้ี
เนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 
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ไม่ม ี

SDM421 การจิตอาสาและการจดัการงานอาสาสมัคร 1(0-3-2) 
  Volunteer and Volunteers Work 

Management Laboratory 
  

การฝึกปฏิบัติการจิตอาสางานพัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์ และสันทนาการ 
การฝึกปฏิบัติการจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุข  การฝึกปฏิบัติการจิตอาสาฝ่ายรักษา
ความปลอดภัยและจราจร ภาวะผู้น าในงานจิตอาสา หลักการและประวัติงานอาสาสมคัรสากล 
งานอาสาสมัครในประเทศไทย การฝึกปฏิบัติงานระบบทะเบียนและข้อมูลอาสาสมัคร การฝึก
ปฏิบัติการบริหารงบประมาณองค์กรอาสาสมัคร การฝึกปฏิบัติการใช้ระบบวุทยุสื่อสาร การ
ฝึกปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุ การฝึกปฏิบัติงานอาสากู้ชีพกู้ภัย 

 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรใหม้ี
เนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

ไม่ม ี

SDM424 บทบาทชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในการจัดการสาธารณภัย 

3(2-2-5) 

  Role of Community and Local 
Administration in Disaster Management 

  

แนวคิดการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย โครงสร้างและรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น การ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการสาธารณ
ภัยในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการสาธารณภัยโดยมีชุมชนเป็นฐาน การบริหาร
ชุมชนเมือง การจัดท าแผนการป้องกันสาธารณภัยชุมชน การฝึกซ้อมสถานการณ์เผชิญเหตุ
ฉุกเฉินของชุมชน กรณีศึกษาการพัฒนาบทบาทชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดการสาธารณภัย 

 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรใหม้ี
เนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 

ไม่ม ี

SDM433 จริยธรรมและการจิตอาสาเพื่อนักจดัการสาธารณภยั 3(2-2-5) 
  Ethics and Volunteers for Disaster Manager   

ความส าคัญ บทบาทเกี่ยวกับจริยธรรมและการจิตอาสา คุณธรรม
และจรรยาบรรณของนักจัดการสาธารณภัย การมีจิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม ลักษณะ
ของนักจัดการสาธารณภัยที่พึงประสงค์ในการท างานด้านสาธารณภัย  

 

เพิ่มรายวิชาในโครงสร้าง
หลักสูตรให้มเีนื้อหา
ทันสมัย และสอดคล้อง
กับความต้องการผู้ใช้
บัณฑติ 

 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 

กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
SDM411 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการภัยพิบตัิ 

และบรรเทาสาธารณภยั 
1(45) 

  Preparation for Cooperative Education in 
Disaster Management and Public Hazard 
Mitigation 

  

การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยให้
มีองค์ความรู้เรื่องหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา ความพร้อมในด้านการรับรู้ลักษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  

ไม่ม ี

ตัดรายวิชาออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร
และแทนท่ีด้วย
รายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

 
SDM412 สหกิจศึกษาสาขาการจดัการภัยพบิัติ และบรรเทา 

สาธารณภัย 
6(640) 

ไม่ม ี
ตัดรายวิชาออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร
และแทนท่ีด้วย
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  Cooperative Education in Disaster 
Management and Public Hazard Mitigation 

  

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงาน
ช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 16 สัปดาห์ ตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชาเพื่อท าการประเมินผลให้ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 

รายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

 

SDM413 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการ
ภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย 

2(90) 

  Preparation for Professional Experience in 
Disaster Management and Public Hazard 
Mitigation 

  

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระท าใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพ 

ไม่ม ี

ตัดรายวิชาออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร
และแทนท่ีด้วย
รายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

 
SDM414 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการจัดการภัยพิบตัิ

และบรรเทาสาธารณภยั 
5(450) 

  Field Experience in Disaster Management and 
Public Hazard Mitigation 

  
ไม่ม ี

ตัดรายวิชาออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร
และแทนท่ีด้วย
รายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย และ
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 

ให้ฝึกงานที่เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยกับหน่วยงานของ
รัฐบาล หรือเอกชน 

สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 

ไม่ม ี

SDM428 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการสาธารณภัย 1(45) 
  Preparation for Cooperative Education in 

Disaster Management  
  

การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ โดยให้มี  องค์ความรู้ เรื่องหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา  
ความพร้อมในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา 
ตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรให้
มีเนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

ไม่ม ี

 

SDM429 สหกิจศึกษาการจัดการสาธารณภยั 6(640) 
  Cooperative Education in Disaster 

Management  
  

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือน
เป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 16 สัปดาห์ ตามที่สาขาวิชาก าหนด 
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอ 
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อท าการประเมินผลให้ผ่าน โดยวัด
จากผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุม 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรให้
มีเนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

169 
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ไม่ม ี

 

SDM430 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 
สาธารณภัย 

2(90) 

  Preparation for Professional Experience in 
Disaster Management  

  

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  
การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน
วิชาชีพ 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรให้
มีเนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

ไม่ม ี

 

SDM431 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการสาธารณภัย 5(450) 
  Field Experience in Disaster Management    

ให้ฝึกงานที่เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยกับหน่วยงาน
ของรัฐบาล หรือเอกชน 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรให้
มีเนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

ไม่ม ี

SDM432 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสาธารณภยัใน
พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 

5(450) 

 Field Disaster Management Experience in the 
University Service Area 

  

ให้ฝึกงานท่ีเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ีบริการของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

เพิ่มรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรให้
มีเนื้อหาทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย 
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แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

ระบุความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ปัจจัยเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน  
F จ านวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย 

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

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความ
สูญเสีย 

(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบความรุนแรง
(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง(ระดับ 

ความเสี่ยง) 
(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ด้านการเรียนการสอน 

จ านวนนักศึกษาไม่ได้
ตามเป้าหมาย 

5 3 15 ความเสี่ยงสูง 

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

 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

172 
 

 

172 
การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

ล าดับ ความเสี่ยง  
(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
 
 

(2) 

การควบคุม          
ที่มีอยู่แล้ว 

 
(3) 

การควบคุมท่ี
มีอยู่แล้ว

ได้ผลหรือไม่ 
(4) 

วิธีจัดการ       
ความเสี่ยง 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 

 
(6) 

1. ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน 
- จ านวนนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมาย 

- เร่งจัดท าหลักสูตรเพื่อเปิดช่องทางการรับ
ตรง 
- จัดท าประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียน 
มัธยมต่างๆ และทาง Website มหาวิทยาลัย 

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

 

 
หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ × หมายถึง ไม่มี 
 ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์  
  × ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย     
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แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่(2) ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุง 

การควบคุม)  
(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

ความเสี่ยงด้านการสอน 
- จ านวนนักศึกษาไม่ได้
ตามเป้าหมาย 

- เร่งจัดท าหลักสูตร
เพ่ือเปิดช่องทางการรับ
ตรง 
- จัดท าประชาสัมพันธ์
หลักสูตรตามโรงเรียน 
มัธยมต่างๆ และทาง 
Website มหาวิทยาลัย 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม - หลักสูตรอาจจะ 
ได้รับการอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัยช้า 
กว่าก าหนดท าให้ไม่
สามารถท าการ 
ประชาสัมพันธ์ก่อน 

ได้ 

- ความพร้อมทีมงาน 
จัดท าหลักสูตร ใน 
การปรับแก้ได้ 
ตลอดเวลา 
- จัดท าตารางเวลา 
และควบคุมให้เป็นไป
ตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

หลักสูตร 
การจัดการ 

ภัยพิบัติ และ
บรรเทา 

สาธารณภัย 

              
                 (    ) 
                                                                                                                                      ผู้รายงาน ผศ.ดร.รัตถชล อ่างมณี 
                                                                                                                                  ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณภัย 

                                                                                                                      วันที่  19  เดือน กรกฎาคม  2559 
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ภาคผนวก ฌ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง  การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

176 
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ภาคผนวก ญ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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4.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program learning outcomes) 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

รายวิชา 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
1.  มีความรู้พื้นฐานด้าน
การจัดการสาธารณภัย 

- SDM104 
หลักการจัดการภยั
พิบัติ 
- SDM106 
นิเวศวิทยา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- SDM101 
พื้นฐานภัยพิบัติ
ธรรมชาติ 
- SDM103 
พื้นฐานธรณี
พิบัติภัย 
- SDM105 
พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์
กายภาพส าหรับ
การจัดการสา
ธารณภัย 

      

2.  มีความรู้ในองค์รวมด้าน
การจัดการสาธารณภัย 

  - SDM102 
อุตุนิยมวิทยา
พื้นฐานส าหรับการ
จัดการภยัพิบัต ิ
- SDM201 การ
จัดการธรณีพิบัตภิัย 
- SDM208 ภัย
พิบัติทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อม 

- SDM202 
ปฐพีวิทยาพื้นฐาน
ส าหรับการจัดการ
ภัยพิบัต ิ
- SDM203 
ปฏิบัติการ
ปฐพีวิทยาพื้นฐาน
ส าหรับการจัดการ
ภัยพิบัต ิ
- SDM209 
หลักการภัยพบิัติ
สารเคมีและการ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

รายวิชา 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
จัดการของเสีย
อันตราย 
- SDM210 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
- SDM211 การ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 
- SDM212 
ปฏิบัติการการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

3.  สามารถเขียนแผนการ
จัดการสาธารณภัยได ้

    - SDM303 การ
จัดการภาวะ
อุทกภยัและ
ภาวะภยัแล้ง 
- SDM305 ภูมิ
สารสนเทศ
ส าหรับจัดการ
ภัยพิบัต ิ
- SDM306 
ปฏิบัติการภูมิ
สารสนเทศ
ส าหรับจัดการ
ภัยพิบัต ิ
- SDM316 การ
จัดการภยัพิบัติ

- SDM327 ระเบียบ
วิธีวจิัยส าหรับการ
จัดการสาธารณภัย 
- SDM406 ภัยพิบัติ
จากสภาพ
ภูมิอากาศ 
- SDM313 ธรณี
วิศวกรรมเบื้องต้น
ส าหรับการจัดการ
ธรณีพิบัติภัย 
- SDM314
ปฏิบัติการธรณี
วิศวกรรมเบื้องต้น 
ส าหรับการจัดการ
ธรณีพิบัติภัย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

รายวิชา 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
และบรรเทาสา
ธารณภัยชุมชน 
 

- SDM315 การ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สังคม 
และสุขภาพ 
- SDM415 การ
ประเมินสภาวะ
ความรุนแรงและ
ผลกระทบภัยแล้ง 

4.  สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในเชิงการ
จัดการสาธารณภัยจน
สามารถเป็นนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัได้ 

      - SDM404 ปัญหาพิเศษ
ทางการจัดการภัยพิบัติ 
และบรรเทาสาธารณภัย 
- SDM418 สัมมนา
ทางการจัดการภัยพิบัติ 
และบรรเทาสาธารณภัย  
- SDM422 การเผชิญเหตุ
ฉุกเฉินและระบบ
บัญชาการเหตกุารณ์ 
- SDM423 ปฏิบัติการ
การเผชิญเหตุฉุกเฉินและ
ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ 
- SDM425 การประเมิน
ความเส่ียงภัยพิบัต ิ
- SDM419 ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมจากภัยพิบัติ
เบื้องต้น 

- SDM429  
สหกิจศึกษา 
การจัดการ 
สาธารณภยั 
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