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คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
:
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science Program in Health and Aesthetic
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขภาพและความงาม)
ชื่อย่อ : วท.บ. (สุขภาพและความงาม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Health and Aesthetic)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Health and Aesthetic)
3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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5.2 ประเภทหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่..... /…… เมื่อวันที่………
เดือน………..พ.ศ. .............
 สภามหาวิทยาลัย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จั งหวัดปทุมธานี อนุ มัติ
หลักสูตรในการประชุม ครั้งที่......... /…… เมื่อวันที่….. เดือน........... พ.ศ............
 สภาวิ ช าชี พ ให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพและความงาม
8.2 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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8.3 อาจารย์ / นั กวิช าการ/นั ก วิจัย ด้ านสุ ขภาพและความงามในสถาบั น การศึ กษาที่ เปิ ดสอน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม สถาบันวิจัยด้านสมุนไพร หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
8.4 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและดูแลการบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
8.5 ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพและความงาม หรื อ สาขาอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
9. ชื่ อ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ คุ ณ วุ ฒิ สาขาวิ ช า สถาบั น การศึ ก ษาและปี ที่ จ บของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อสกุล
1
นางสาวภัทรา
พวงช่อ
2
3
4
5

นายชวภณ
พุ่มพงษ์
นางสาวนาตยา
ดวงประทุม
นางสาวศศิธร
ตันติเอกรัตน์
นายสมชาย
ดุรงค์เดช

คุณวุฒิ สาขาวิชา
วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ)
วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)
พท.ป. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
วท.บ. (กายภาพบาบัด)
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
Ph.D. (Nutrition)
M.S. (Nutrition)
วท.บ. (โภชนาการศาสตร์)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่จบ
2557

มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Columbia University, New Yok, U.S.A.
Columbia University, New Yok, U.S.A.
มหาวิทยาลัยมหิดล

2554
2560
2554
2559
2556
2558
2550
2517
2514
2510

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒ นาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 - 2564) โดยทิศทางการพัฒนาประเทศนั้นรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาดาเนินการบริการ
สุ ข ภาพและความงาม ซึ่ ง จะเชื่ อ มโยงการค้ า การลงทุ น ระหว่ า งเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนกั บ วิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดใหญ่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต
นอกจากนั้นยังให้การสนับสนุนการนาภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์
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คุณ ค่าของสิ น ค้าและบริ การที่มี โอกาสทางการตลาดสู ง โดยรักษาคุ ณ ค่ าเอกลั กษณ์ ของท้องถิ่ น
อย่ างเข้ มแข็ง เพื่ อน าภูมิ ปั ญ ญาและวัฒ นธรรมท้อ งถิ่นไปต่อยอดขยายผลในเชิงพาณิ ช ย์ ดังนั้ น
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมบุคลาการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
อุตสาหกรรมบริการในระดับชาติและนานาชาติต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
นโยบายของยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาประเทศไทยให้ เป็ น ศู น ย์ กลางด้ านสุ ขภาพในระดั บ
นานาชาติ ตลอดจนนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ งชาวไทยและต่ างประเทศที่ ชื่ น ชอบการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ
และความงาม ได้ใช้บริการส่งเสริมสุ ขภาพและความงามในรูปแบบของสปาและนวดแผนไทยมากขึ้น
ประกอบกับทางภาครั ฐมีการส่ งเสริม และสนั บสนุ นให้ สถานประกอบการธุรกิ จด้านบริการสุ ขภาพ
และความงาม เพื่อเข้าสู่ ระบบการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุ ขมากขึ้น อันส่ งผลทาให้
มีความต้องการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง
ในเชิงมหภาคทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก
ในระยะแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) รัฐ บาล
วางยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มีการปรับโครงสร้างประเทศไทย
สู่ประเทศไทย 4.0 โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับ
กลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสุขภาพและความงาม
ตอบสนองต่อนโยบายโดยมีการเตรียมพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร
การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม รวมทั้งการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี
ที่ เน้ น การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมทางสุ ข ภาพและการลดปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า นสภาพแวดล้ อ มที่ ส่ งผล
ต่ อ สุ ข ภาพ การสร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ มี ศั ก ยภาพให้ เติ บ โต
และสนับ สนุน ภาคการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรทั้งการผลิ ต
และธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ในการดูแลสุขภาพ เพิ่มบทบาท
ของผู้สาเร็จการศึกษาในการธุรกิจบริการสุขภาพด้า นสุขภาพและความงาม สามารถใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พั น ธกิ จ ประการหนึ่ งของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จังหวัดปทุมธานี คือ เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน
และความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา
การใช้ป ระโยชน์ จ ากรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งมีการบูรณาการ
พันธกิจด้านการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพ
เป็นบั ณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญสามารถใช้กระบวนการ พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และความสามารถพร้อมเข้าสู่การวิจัย และการบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ต่ อ ปั ญ หาสุ ข ภาพของประชาชนอย่ า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และส่ งเสริ ม ให้ ค นไทยด าเนิ น ชี วิ ต
ตามแนวทางพระราชดาริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เพื่อให้เกิดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน สืบต่อไป
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมวดวิชาเฉพาะ
 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอื่น
ที่เกี่ยวข้องด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน และตารางสอบ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทางศาสตร์และศิลป์ด้านสุขภาพและความงาม ตามแนวทางร่วมสมัย
ใส่ใจสุขภาพชุมชน
1.2 ความสาคัญ
ด้วยกระแสความนิยมและความใส่ใจด้านสุขภาพและความงามของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน
ทาให้การประกอบธุรกิจ ด้านสุขภาพและความงามเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตและสร้างรายได้ มากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าปีละหลายหมื่นล้านบาทและมีอัตราการขยายตัวอย่างมากเมื่อเทียบกับ
ธุรกิจอย่างอื่น ซึ่งการบริการเพื่อสุขภาพและความงามมีความจาเป็นต้องได้รับการฝึกฝนทั้งทางด้าน
ทฤษฏีและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อชีวิตและความปลอดภั ยของผู้รับบริการ
ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสุ ข ภาพและความงามจึ งมี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง
ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับนโยบาย
ของรั ฐ บาล ตรงตามความต้ อ งการของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12
(พ.ศ.2560 - 2564) เพื่อเตรียมความพร้อม คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณสมบัติดังนี้
1.3.1 มี ค วามรู้ ในหลั ก การ ทฤษฎี แ ละทั ก ษะส าคั ญ ในสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
และความงาม และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้
1.3.2 มี ค วามสามารถบู ร ณาการวิ ธี ก ารทางการแพทย์ แ ต่ ล ะศาสตร์ เพื่ อ ให้ บ ริ ก าร
การดูแล ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพและความงามในรูปแบบองค์รวมให้สอดคล้องกับระบบบริการ
สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน
1.3.3 มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
1.3.4 มีทักษะในการวางแผนงาน วิเคราะห์ ปฏิบัติงานและประเมินผลรวมไปถึงการแก้ไข
สถานการณ์ ได้อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ โดยการประยุ ก ต์ใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติงาน
1.3.5 มี ค วามเป็ น ผู้ น า มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและสามารถปรั บ ตั ว
เข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร - พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
สุขภาพและความงามให้มี
มาตรฐานคุณวุฒิ
- รายงานผลการประเมิน
มาตรฐานใหม่ตามกรอบ
ระดับอุดมศึกษา
หลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
- ติดตามและประเมินการพัฒนา - มคอ.2 ฉบับสมบูรณ์
อุดมศึกษาที่สานักงาน
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการการ
และรายงานความก้าวหน้าต่อ
อุดมศึกษากาหนด
มหาวิทยาลัย และสกอ.
- พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ - ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
- รายงานผลการประเมิน
สอดคล้องกับความต้องการ
ความต้องการของผู้ประกอบการ ความพึงพอใจในการใช้
ของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
บัณฑิต ของสถาน
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
ประกอบการ
และประเทศ
- ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ ความสามารถใน
การทางานของบัณฑิต
โดยเฉลี่ยในระดับดี
- พัฒนาคุณภาพการเรียนการ - สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาสื่อ - สื่อการสอนที่เอื้อต่อการ
สอน
การสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
เรียนรู้ของนักศึกษา
- สนับสนุนส่งเสริมการจัดทา
- มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
มคอ.3 และ มคอ.4 ที่ตอบสนอง น้อย ก่อนเปิดภาคเรียน
ศักยภาพของนักศึกษา
ในรายวิชา
- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
- โครงการจัดการเรียนรู้
เรียนการสอนนอกชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียนและการ
การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ ประเมินผลการเรียนรู้นอก
ชั้นเรียน
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน - สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน - ปริมาณงานบริการ
การสอนและบริการวิชาการ
การสอนให้ทางานบริการ
วิชาการต่ออาจารย์ใน
ให้มีประสบการณ์จากการนา วิชาการแก่องค์กรภายนอก
หลักสูตร
ความรู้ปฏิบัติงานจริง
- สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร - รายงานผลการเข้าอบรม
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

- ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่
ทางวิชาการของบุคลากร
เกี่ยวข้องกับวิชาการ
สายวิชาการ อย่างน้อยปี
- สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาแก่ ละ 1 ครั้ง/คน
บุคลากรเพื่อเรียนต่อในระดับ
- รายงานบุคลากรสาย
ปริญญาเอก
สนับสนุน ได้รับการพัฒนา
- สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร ทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ
ทาผลงานทางวิชาการ
50 ต่อปีของจานวน
บุคลากรที่มีอยู่
- ผลงานวิชาการของ
บุคลากร
- ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร รายงานการประชุม และมี
เพื่อติดตามวางแผน และทบทวน อาจารย์ประจาหลักสูตร
การดาเนินงานของหลักสูตร เพื่อ อย่างน้อย ร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมติดตาม
เป็นแนวทางในการพัฒนา
วางแผน และทบทวนการ
หลักสูตร
ดาเนินงานของหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษ าระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี พื้ น ฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.2.2 มี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ตามข้ อ บั งคั บ ของมห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
35
35
35
ชั้นปีที่ 2
35
35
ชั้นปีที่ 3
35
ชั้นปีที่ 4
รวม
35
70
105
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
-

2565
35
35
35
35
140
35

2566
35
35
35
35
140
35

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
1. ค่าลงทะเบียน
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2.1 งบบุคลากร
2.2 งบดาเนินการ
2.3 งบลงทุน
2.3.1 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
2.3.2 ค่าครุภัณฑ์
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

2565

1,050,000

2,100,000

3,150,000

4,200,000 4,200,000

1,575,000
35,000

1,653,750
70,000

1,736,438
105,000

1,823,259 1,914,422
140,000 140,000

460,000

460,000

460,000

460,000

460,000

800,000

400,000

400,000

100,000

100,000

3,920,000

4,683,750

5,851,438

6,723,259 6,814,422
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3.2 ค่าครุภัณฑ์
4. เงินอุดหนุน
4.1 การทาวิจัย
4.2 การบริการวิชาการ
รวมรายจ่าย

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
2566
1,575,000 1,653,750 1,736,438 1,823,259 1,914,422
10,000
35,000
35,000
72,000

30,000
70,000
70,000
72,000

60,000
105,000
105,000
72,000

40,000
140,000
140,000
72,000

20,000
140,000
140,000
72,000

460,000
800,000

460,000
400,000

460,000
400,000

460,000
100,000

460,000
100,000

100,000
25,000

100,000
25,000

100,000
25,000

100,000
25,000

100,000
25,000

3,112,000 2,880,750 3,063,438 2,900,259 2,971,422

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 30,465 บาท/คน/ปี
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเที ยบโอน ให้ เป็ นไปตามข้อบั งคั บมหาวิทยาลั ย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
132
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
30
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
96
2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
53
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
36
2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
7
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
30
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)
2) หมวดวิชาเฉพาะ
96
2.1) กลุม่ วิชาเนื้อหา จานวนไม่น้อยกว่า
89
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า
53
รหัส
SCH222
SBT102
PHA101
PHA102
PHA103
PHA104

ชื่อวิชา
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
สุขวิทยาประจาวัน
Daily Hygiene
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
Human Anatomy and Physiology
การตรวจสุขภาพเบื้องต้น
Primary Physical Examination
การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพและความงาม
Health and Aesthetic Counseling

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
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รหัส
PHA105
PHA106
PHA107
PHA108
PHA109
PHA110
PHA111
PHA112
PHA113
PHA114
PHA115
PHA116
PHA117

ชื่อวิชา
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม
Supplementary Products for Health and Aesthetic
โภชนาการเพื่อสุขภาพและความงาม
Nutrition for Health and Aesthetic
เภสัชเวทสาหรับสุขภาพและความงาม
Phamacognosy for Health and Aesthetic
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
Thai Massage for Health
ปฏิบัติการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
Practice in Thai Massage for Health
พื้นฐานการตั้งตารับเพื่อความงาม
Basic Formulation for Aesthetic
เครื่องมือด้านสุขภาพและความงาม
Instrument for Health and Aesthetic
ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
Spa Operators for Health
ศิลปะและสุนทรีบาบัด
Art and Aesthetic Therapy
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางธรรมชาติ
Natural Cosmetic Products Development
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพและความงาม
Health and Aesthetic Communication and Relations
สัมมนาทางสุขภาพและความงาม
Seminar in Health and Aesthetic
วิจัยด้านสุขภาพและความงาม
Research for Health and Aesthetic
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น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(2-4-6)
4(0-8-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
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2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
รหัส
PHA201
PHA202
PHA203
PHA204
PHA205
PHA206
PHA207
PHA208
PHA209
PHA210
PHA211
PHA212
PHA213
PHA214

36

ชื่อวิชา
สุขภาพใจและการคิดบวก
Healthy mind and Positive thinking
กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและความงาม
Sports and Recreation for Health and Aesthetic
การดูแลสุขภาพตามวัย
Health Care by Age Group
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
Foot Massage for Health 60 hours
การดูแลสุขภาพและความงามหลังคลอด
Health and Aesthetic Care for Postpartum period
การจัดการอาหารและควบคุมน้าหนัก
Food Management and Weight Control
การแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพและความงาม
Alternative Medicine for Health and Aesthetic
นวดน้ามันหอมระเหย
Aroma Massage
วารีบาบัด
Hydrotherapy
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
เครื่องสาอางและการแต่งสี
Cosmetic and Color Additives
การนวดนักกีฬา
Sports Massage
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
Leadership and Teamwork
การนวดระบายน้าเหลือง
Manual Lymphatic Drainage
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หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัส
PHA215

ชื่อวิชา
การนวดสวีดิช
Swedish Massage

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จานวนไม่น้อยกว่า
2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
รหัส
PHA301

PHA302

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

7

หน่วยกิต

ชื่อวิชา
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสุขภาพและ
ความงาม
Preparation for Cooperative Education in Health
and Aesthetic
สหกิจศึกษาสาขาวิชาสุขภาพและความงาม
Cooperative Education in Health and Aesthetic

น(ท-ป-ศ)
1(45)

6(640)

2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัส
PHA303

PHA304

ชื่อวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขภาพและความงาม
Preparation for Professional Experience in Health
and Aesthetic
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขภาพและความงาม
Field Experience in Health and Aesthetic

น(ท-ป-ศ)
2(90)

5(540)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช าใดๆ ในหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
กาหนดให้เรียนโดยไม่รับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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***ข้อกาหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจาเป็นต้องยุติ
การศึกษา สามารถยื่นขอสาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า
90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า
45 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต ***
หมายเหตุ

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร
SCH
หมู่วิชาเคมี
SBT
หมู่วิชาชีววิทยา
PHA
หมูว่ ิชาสุขภาพและความงาม
VGE
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

รหัสวิชา
xxxxxx
SCH202
SBT102
PHA101
PHA201

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
เคมีอินทรีย์
ชีววิทยาทั่วไป
สุขวิทยาประจาวัน
สุขภาพใจและการคิดบวก
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
หมวดวิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป
PHA102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
PHA202
PHA203
xxxxxx

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและความงาม
การดูแลสุขภาพตามวัย
เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
7
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
18

หน่วยกิต
7
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
19

18

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
หมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป
PHA103 การตรวจสุขภาพเบื้องต้น
PHA104 การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพและความงาม
PHA105 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม
PHA204 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
xxxxxx

เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป
PHA106 โภชนาการเพื่อสุขภาพและความงาม
PHA107 เภสัชเวทสาหรับสุขภาพและความงาม
PHA108 นวดไทยเพื่อสุขภาพ
PHA205 การดูแลสุขภาพและความงามหลังคลอด
PHA206 การจัดการอาหารและควบคุมน้าหนัก
รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
6
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(x-x-x)
20

หน่วยกิต
6
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(2-4-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
22

19

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป
PHA109 ปฏิบัติการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
PHA110 พื้นฐานการตั้งตารับเพื่อความงาม
PHA111 เครื่องมือด้านสุขภาพและความงาม
PHA207 การแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพและความงาม
PHA208 นวดนามันหอมระเหย
PHA209 วารีบาบัด
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
4
4(0-8-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
21

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

รหัสวิชา
PHA112
PHA113
PHA114
PHA115
PHA116
PHA210
PHA211
PHA212

ชื่อวิชา
ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
ศิลปะและสุนทรีบาบัด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางธรรมชาติ
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพและ
ความงาม
สัมนาทางสุขภาพและความงาม
การพัฒนาบุคลิกภาพ
เครื่องสาอางและการแต่งสี
การนวดนักกีฬา
รวมหน่วยกิต

‘

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
19

20

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
หมวดวิชาเฉพาะ
(กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศึกษา)

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศึกษา)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
PHA117 วิจัยด้านสุขภาพและความงาม

หน่วยกิต
3(3-0-6)

PHA213

ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม

3(2-2-5)

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสาขาวิชา
สุขภาพและความงาม
PHA303 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขภาพและ
ความงาม
รวมหน่วยกิต

1(45)

PHA301

2(90)
7 หรือ 8

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PHA302 สหกิจศึกษาสาขาวิชาสุขภาพและความงาม
6(640)
PHA304 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขภาพและความงาม 5(540)

รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

5 หรือ 6
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
SCH222
เคมีอินทรีย์
3(3-0-6)
Organic Chemistry
โครงสร้างโมเลกุลและการจาแนกสารอินทรีย์ คุณสมบัติทั่วไป ปฏิกิริยาทางเคมี
อิ น ทรี ย์ สารประกอบอะลิ ฟ าติ ก และอะลิ ไ ซคลิ ก ไฮโดรคาร์ บ อน สารประกอบอะโรมาติ ก
ไฮโดรคาร์บ อน อัลคิลและแอริล เฮไลด์ สารประกอบแอลกอฮอล์ ฟีนอล และอีเธอร์ สารประกอบ
อัลดีไฮด์และคีโตน กรดอินทรีย์และอนุพันธ์กรดอินทรีย์ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบสมบัติของสาร
การทาให้สารบริสุทธิ์การวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ การทดสอบสมบัติของสาร
ตามหมู่ฟังก์ชัน และการใช้ประโยชน์ของสารอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
SBT102

ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Biology
องค์ประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเทคนิคการศึกษาเซลล์ โครงสร้าง
และการท างานของเซลล์ เนื้ อ เยื่ อ และอวั ย วะ พลั ง งานในสิ่ ง มี ชี วิ ต การท างาน ของเอนไซม์
และกระบวนการเมตาบอลิสม การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ โครงสร้างและหน้าที่ของสาร
พันธุกรรม การควบคุม การแสดงออกของยีน และวิวัฒนาการของมนุษย์
PHA101

สุขวิทยาประจาวัน
2(2-0-4)
Daily hygiene
ความหมายของสุขวิทยาส่วนบุคคล ชุมชน สิ่งแวดล้อม สุขบัญญัติ 10 ประการ
การดู แลผม ช่ องปาก เล็ บ ผิ วหนั ง อวัยวะสื บ พั นธุ์ หนวดเครา การดูแลความสะอาดอุ ปกรณ์ และ
เครื่องใช้ การจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสุขภาพ
PHA102

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-2-5)
Human Anatomy and Physiology
ความหมาย ความส าคั ญ ของวิช ากายวิภ าคศาสตร์พื้ น ฐานของมนุษ ย์ ความรู้
เบื้องต้นและคาศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และกลไกการทางานของร่างกาย
มนุษย์ในระบบต่างๆ เช่น ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ
ไหลเวีย น ระบบหายใจ ระบบย่ อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัส สาวะ ระบบต่อมไร้ท่ อ ระบบสื บพั น ธุ์
เป็นต้น และความสัมพันธ์ในแต่ละระบบของร่างกาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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รหัส
PHA103

คาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
การตรวจสุขภาพเบื้องต้น
3(2-2-5)
Primary Physical Examination
หลักการ แนวคิด เทคนิคทางการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้ อ งกั น โรค การประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ การซั ก ประวั ติ การตรวจร่ า งกาย การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการและการประเมินสุขภาพองค์รวม
PHA104

การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพและความงาม
2(1-2-3)
Health and Aesthetic Counseling
แนวคิด หลักการและทฤษฎีของการให้คาปรึกษา ประเภทของการให้คาปรึกษา
ขบวนการและทักษะการให้คาปรึกษา บทบาทหน้าที่ของผู้ให้ คาปรึกษา โดยเน้นการให้คาปรึกษา
ทางด้านสุขภาพและความงาม และการฝึกปฏิบัติการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพและความงาม
PHA105

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม
3(2-2-5)
Supplementary Products for Health and Aesthetic
ความหมาย ความส าคั ญ และประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม เพื่ อ สุ ข ภาพ
และความงาม ชนิ ดและกลไกของสารอาหารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผ ลต่อสุขภาพและความงาม
ฉลากอาหาร กฏหมายอาหาร และการคุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความ
งามที่ใช้ในปัจจุบันและอนาคต
PHA106

โภชนาการเพื่อสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
Nutrition for Health and Aesthetic
ความหมาย ความสาคัญของโภชนาการเพื่อสุขภาพและความงาม สถานการณ์
ทางด้ านโภชนาการในปั จ จุ บั น การประเมิ น ภาวะโภชนาการ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ภาวะโภชนาการ
ชนิ ด และคุ ณ ค่ า สารอาหารที่ จ าเป็ น ต่ อ ร่ า งกายตามวั ย อาหารแลกเปลี่ ย น การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา
และแนวทางการแก้ไขปัญหาโภชนาการ หลักการบริโภคอาหาร การให้โภชนศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพและความงามในระดับบุคคล
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รหัส
PHA107

คาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
เภสัชเวทสาหรับสุขภาพและความงาม
3(2-2-5)
Phamacognosy for Health and Aesthetic
การตรวจสอบลั ก ษณ์ พื ช สมุ น ไพร สารทุ ติ ย ภู มิ ชี ว สั งเคราะห์ องค์ ป ระกอบ
ทางเคมีที่ส าคัญในพืช สมุน ไพร การตรวจสอบสาระสาคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ และการตรวจสอบ
การปนปลอม วิธีการสกัดแยก พืชพิษ การประยุกต์วิทยาการทางเภสัชเวทประกอบการวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ
PHA108

นวดไทยเพื่อสุขภาพ
4(2-4-6)
Thai Massage for Health
ศึกษาประวัติการนวดไทย มารยาทและจรรยาบรรณการนวดไทย คาจากัดความ
ของการนวดและเทคนิคการนวดต่างๆ กายวิภาคศาสตร์ที่จาเป็นสาหรับการนวด ผลทางสรรีวิทยา
และผลการรักษาของการนวด หลักการและแนวคิดการนวดไทยแบบราชสานัก และแบบเชลยศักดิ์
บริหารท่าฤาษีดัดตน และฝึกปฏิบั ติยกกระดานเพื่อให้นิ้วมือมีกาลัง บอกข้อห้ามและข้อควรระวัง
ของการนวดแบบต่ างๆ ปฏิ บั ติ ก ารฝึ ก ก าลั งนิ้ ว มื อ และการนวดพื้ น ฐาน ขา หลั ง แขน ไหล่ บ่ า
และศีรษะ
PHA109

ปฏิบัติการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
4(0-8-4)
Practice in Thai Massage for Health
การฝึกปฏิบัตินวดไทยเพื่อดูแล ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพและความงามในสถาน
บริ การเพื่ อสุ ขภาพ ฝึ กปฏิ บั ติ การตรวจร่า งกาย การนวดรักษาโรคพื้ น ฐานที่ พ บบ่ อยและการให้
คาแนะนาหลังการนวดบาบัด
PHA110

พื้นฐานการตั้งตารับเพื่อความงาม
3(2-2-5)
Basic Formulation for Aesthetic
การศึกษาความรู้เบื้องต้นของการตั้งตารับเครื่องส าอางพื้นฐาน ประเภทของ
ตารับ ส่วนประกอบและหน้าที่ของสารในตารับ การตั้งตารับ วัตถุดิบเครื่องสาอาง รูปแบบและชนิด
เครื่องสาอาง หลักการเตรียมตารับเครื่องสาอาง การประเมินสูตรตารับ
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รหัส
PHA111

คาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
เครื่องมือด้านสุขภาพและความงาม
3(2-2-5)
Instrument for Health and Aesthetic
ชนิ ด ประเภทของเครื่อ งมื อ ด้ า นสุ ข ภาพและความงาม เทคนิ ค และวิ ธีก ารใช้
การคัดเลือกเครื่องมือ ข้อบ่งใช้ ข้อห้ าม ข้อควรระวังของอุปกรณ์ แต่ละประเภท การประยุกต์และ
บริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์อย่างเหมาะสมในแต่ละชนิด วิธีการบารุงรักษาเครื่องมือ คุณสมบัติของ
เครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ประสิทธิภาพความปลอดภัยของการใช้เครื่องมือด้านสุขภาพ
และความงาม
PHA112

ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Spa Operators for Health
ศึกษาประวัติความเป็นมาของสปา ความหมายของสปาในแบบต่างๆ ประเภท
ของสปา มาตรฐานสปาระดั บ สากล อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นสปา
และการทาทรีทเม้น องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสปา แนวทางการประกอบอาชีพทางด้านสปา สถานการณ์
และแนวโน้มของการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับสปา รูปแบบการบริการต่างๆ และการจัดการความ
ปลอดภัยในสปาและการทาทรีทเม้น
PHA113

ศิลปะและสุนทรีบาบัด
2(1-2-3)
Art and Aesthetic Therapy
สุนทรียศาสตร์ของการดารงชีวิตที่มีความสุข การจัดการความเครียด การสร้าง
ก าลั ง ใจ เสริ ม สร้ า งวุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ์ สุ น ทรี ย ศาสตร์ ท างภาษา การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
และการแสดงออก การดู แ ลสุ ข ภาพกายและใจ คุ ณ ค่ า ของทั ศ นศิ ล ป์ ความซาบซึ้ งในดนตรีแ ละ
นาฏศิลป์ ความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีและมารยาทสังคมทั้งของไทยและสากล หลักการวาดเส้น
องค์ประกอบทัศนศิลป์ ทฤษฎีสี ฝึกปฏิบัติ การวาดเส้นและระบายสีรูปทรงต่างๆ เทคนิคการระบายสี
ด้วยวัสดุประเภทต่างๆ
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รหัส
PHA114

คาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางธรรมชาติ
(2-2-5)
Natural Cosmetic Products Development
หลักการพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางธรรมชาติ การควบคุมและการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์
กฎหมายทางทรัพย์สินและปัญญา
PHA115

การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพและความงาม
2(1-2-3)
Health and Aesthetic Communication and Relations
ความหมาย ความส าคั ญ หลั ก การ ประโยชน์ ของการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพและความงาม การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การโฆษณา
การใช้เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ กระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์
รูปแบบ วิธีการและการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพและความงาม การผลิต
สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพและความงาม
PHA116

สัมมนาทางสุขภาพและความงาม
1(0-2-1)
Seminar in Health and Aesthetic
การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล และการหาแหล่ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความงาม
การอภิปรายข้อมูลที่นาเสนอ การทบทวนวรรณกรรมทางด้านสุขภาพและความงาม การประเมิน
วรรณกรรมทางด้านสุขภาพและความงาม การนาเสนอข้อมูลที่ค้นคว้าเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม
PHA117

วิจัยด้านสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
Research for Health and Aesthetic
การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล และการหาแหล่ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความงาม
การอภิป รายข้อมูล ที่น าเสนอ การทบทวนวรรณกรรมทางด้านสุ ขภาพและความงาม การประเมิน
วรรณกรรมทางด้านสุขภาพและความงาม การนาเสนอข้อมูลที่ค้นคว้าเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม
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รหัส
PHA201

คาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
สุขภาพใจและการคิดบวก
3(3-0-6)
Healthy Mind and Positive thinking
ศึกษาหลั กการ องค์ประกอบ ความส าคัญ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพใจ
กระบวนการรู้ สึ ก และรั บ รู้ แรงจู งใจ อารมณ์ การเรี ย นรู้ การคิ ด การจ า การลื ม เชาวน์ ปั ญ ญา
วุฒิภาวะ การคิด บุคลิกภาพการปรับตัว และกระบวนฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดบวก
PHA202

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและความงาม
3(2-2-5)
Sports and Recreation for Health and Aesthetic
แนวคิดและหลักการกีฬาและนันทนาการดูแลสุขภาพและความงาม ความสาคัญ
และความจาเป็ น ของการเล่ น กีฬ าและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต
การวิเคราะห์สมรรถภาพทางกาย การออกกาลังกาย การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การออกกาลังกาย
ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการรู้คุณค่ าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ
อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ฝึกทักษะเบื้องตนในการเล่นกีฬาการจัดกิจกรรมทางนันทนาการ รวมถึงการออกกาลังกายเพื่อกระชับ
สัดส่วน
PHA203

การดูแลสุขภาพตามวัย
3(2-2-5)
Health Care by Age Group
บริการสุขภาพในระบบบริการปฐมภูมิที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพ ศึกษาแนวคิด
หลั ก การของการดู แ ลสุ ข ภาพและความงามในลั ก ษณะต่ า งๆ ความจ าเป็ น และความต้ อ งการ
ในการดูแลสุขภาพตามวั ย โดยศึกษาลักษณะของการดูแลสุขภาพและความงาม กระบวนการและ
วิธีการดูแลสุ ขภาพและความงาม ปฏิบัติการการดูแลสุ ขภาพและความงาม การประเมินสุ ขภาวะ
ของผู้ที่ได้รับการดูแลสุขภาพและความงาม
PHA204

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
3(1-4-4)
Foot Massage for Health 60 hours
ศึกษากายวิภาคศาสตร์เกี่ยวกับเท้า กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ เภสัชกรรม
ไทยเบื้ องต้น การดัดตน ประวัติองค์ความรู้เกี่ยวกับการนวดฝ่ าเท้าเพื่อสุ ขภาพ และฝึ กปฏิ บัติงาน
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือหน่วยงานที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเห็นชอบ
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รหัส
PHA205

คาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
การดูแลสุขภาพและความงามหลังคลอด
3(1-4-4)
Health and Aesthetic Care for Postpartum Period
การดูแลสุขภาพและความงามหลังคลอดแบบภูมิปัญญาไทย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
การให้ ค าแนะน าการปฎิ บั ติ ต นทั้ ง ด้ า นอาหาร การพั ก ผ่ อ น การรั ก ษาความสะอาดร่ า งกาย
การออกกาลั งกายและการดูแลรูป ร่างส าหรับมารดาหลั งคลอด การประคบด้ว ยสมุน ไพร การอบ
สมุนไพร ฝึกปฏิบัติการการดูแลสุขภาพและความงามหลังคลอด
PHA206

การจัดการอาหารและควบคุมน้าหนัก
3(2-2-5)
Food Management and Weight Control
ความหมายและความส าคั ญ ของการจั ด การอาหารและควบคุ ม น้ าหนั ก
ระบบเผาผลาญ การกาหนดโปรแกรมอาหาร เพื่อเสริมสร้างการทางานของระบบต่างๆ ในร่างกาย
การควบคุมอาหารเพื่อลดความอ้วน การจัดการอาหารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคอ้วน
PHA207

การแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
Alternative Medicine for Health and Aesthetic
แนวคิดและรูปแบบการรักษาในระบบการแพทย์ทางเลือก การแพทย์แบบองค์รวม
การแพทย์ โฮมิโอพาธี ธรรมชาติบ าบัด แมคโครไบโอติก การแพทย์แผนตะวันออก การประยุกต์
เพื่อการดูแลสุขภาพและความงาม
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รหัส
PHA208

คาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
นวดน้ามันหอมระเหย
2(1-2-3)
Aroma Massage
ประวัติความเป็นมาของการนวดน้ามันหอมระเหย ทักษะการนวดอโรมาเทอราพี
การใช้ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการนวด เครื่องหอมและพืชหอมต่างประเทศ การผสมน้ามัน
หอม การใช้เครื่องหอมเพื่อส่ งเสริมสุขภาพ ข้อห้ ามและข้อควรระวังในการใช้กลิ่นหอมเพื่อสุขภาพ
การเตรียมห้องให้บริการและแนะนาลูกค้าก่อนและหลังการทาทรีทเม้นท์ การอธิบายลู กค้าในระหว่าง
การให้บริการ การบันทึกผลการนวด กฎหมายและจริยธรรมการประกอบอาชีพ การประเมินสุขภาพ
เบื้ อ งต้ น และการประเมิ น ผลการบริ ก าร การปฐมพยาบาลและการช่ ว ยเหลื อ ในยามฉุ ก เฉิ น
ความปลอดภัยในการใช้น้ามันหอมระเหยและการนวดด้วยน้ามันหอมระเหย
PHA209

วารีบาบัด
2(1-2-3)
Hydrotherapy
หลักการและประโยชน์ของวารีบาบัด แนวคิดของการใช้น้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
คุณสมบัติของน้าที่ใช้ในวารีบาบัดและผลต่อสรีรวิทยา รูปแบบการใช้น้าเพื่อสุขภาพ ซาวน่า อบไอน้า
การติ ด ตั้ ง อ่ า งน้ าวนในสปา สปาบ่ อ น้ าร้ อ นธรรมชาติ การป้ อ งกั น อั น ตรายจากความร้ อ น
และภาวะติดเชื้อจากการใช้น้า
PHA210

การพัฒนาบุคลิกภาพ
2(2-0-4)
Personality Development
ความหมาย ความส าคัญ ประเภท และองค์ป ระกอบของบุ คลิกภาพ หลั กการ
และแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก สุขอนามัย ศิลปะการแต่งกาย กริยาท่าทาง
การฝกใหเกิดกิจนิ สั ยและทักษะในการแสดงกิริยามารยาท การพั ฒ นา การสร้างความประทั บใจ
และการแก้ไขปัญหา
PHA211

เครื่องสาอางและการแต่งสี
3(2-2-5)
Cosmetic and Color Additives
นิยาม ประวัติของเครื่องสาอาง สารให้ความหอมที่นามาใช้ เครื่องสาอางสาหรับ
ผม เล็บ ผิวหนังและร่างกาย ความปลอดภัยในการใช้เครื่องสาอางค์ ความรู้เบื้องต้นทางเคมี และการ
ประยุกต์ในศาสตร์เครื่องสาอาง สีและหลักการผสมสีในเครื่องสาอาง สีต่อความรู้สึก เทคนิคการใช้สี
ในการแต่งหน้า
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รหัส
PHA212

คาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
การนวดนักกีฬา
3(2-2-5)
Sports Massage
การศึกษากลไกและการเปลี่ ยนแปลงของกล้ ามเนื้อ ในระหว่างออกก าลั งกาย
การเผาผลาญพลั งงานแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน การเปลี่ ยนแปลงของระบบประสาท
ในระหว่างการออกก าลั งกาย ระบบข้อต่อและโรคที่ เกิดจากการออกกาลั งกาย หลั กการป้องกั น
การบาดเจ็บ การปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บเบื้องต้นจากการออกกาลังกาย ท่านวดสาหรับนักกีฬา
ประโยชน์ ข้อห้ามและข้อควรระวังสาหรับการนวดในนักกีฬา การปฏิบัติการนวดนักกีฬา การเตรียม
ห้องให้บริการและแนะนาลูกค้าก่อนและหลังการนวด การอธิบายลูกค้าในระหว่างการให้บริการ
PHA213

ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3(2-2-5)
Leadership and Teamwork
ความหมาย คุณลักษณะ บทบาท หน้าที่ ของผู้นา ภาวะผู้นา รูปแบบภาวะผู้นา
จริยธรรมของภาวะผู้นา การเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทของผู้นาในการทางานเป็นทีม เทคนิค
การจู งใจ การสร้างมนุ ษยสัมพัน ธ์ การสื่ อสารที่มีป ระสิ ทธิภ าพต่อการท างานเป็นที ม การบริห าร
ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการทางานเป็นทีม
PHA214

การนวดระบายน้าเหลือง
3(2-2-5)
Manual Lymphatic Drainage
การนวดระบายน้ าเหลื อ งคื อ การนวดแบบไม่ มี น้ าหนั ก แต่ น วดเป็ น จั ง ห วะ
และเน้นไปที่ระบบไหลเวียนน้าเหลือง เพื่อที่จะทาให้เกิดการล้างพิษโดยการกระตุ้นระบบไหลเวียน
โลหิตและระบบไหลเวียนน้าเหลือง นอกจากนี้ยังช่วยคืนความสมดุลของของเหลวในร่างกาย กระชับ
กล้ามเนื้อ ผิวและสร้างความผ่อนคลายอีกด้วย
PHA215

การนวดสวีดิช
3(2-2-5)
Swedish Massage
การนวดน้ ามั น แบบสวีดิ ช จะช่ว ยเสริม สร้างสุ ข ภาพที่ ดี จากการกระตุ้ น ระบบ
ไหลเวียนโลหิตและระบบไหลเวียนน้าเหลือง เพิ่มโทนของกล้ามเนื้อ ความเรียบเนียนของผิวดีขึ้น
และเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ
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รหัส
PHA301

คาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(45)
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
Preparation for Cooperative Education in Health and Aesthetic
การปฏิ บั ติ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นออกปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ
โดยให้มีองค์ความรู้เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา
ระเบี ย บข้อบั งคับ เกี่ย วกับ สหกิจ ศึกษา ความรู้พื้ นฐานเทคนิ คการเขียนจดหมายในการสมัครงาน
การสอบสั มภาษณ์ บุ คลิ กภาพ และการเลือกสถานประกอบการ ตลอดจนความรู้พื้นฐานที่จาเป็น
สาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเสริมสร้างทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชา ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการ การเขียน
รายงานทางวิชาการและการนาเสนอผลงาน
PHA303

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขภาพและความงาม
2(90)
Preparation for Professional Experience in Health and Aesthetic
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ รู ป แบบและกระบวนการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ความส าคัญ ของการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ หลั กการเขีย นจดหมายสมั ครงาน การเลื อกสถาน
ประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒ นธรรมองค์กร การพัฒ นาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกัน
คุณภาพและความปลอดภัยในการทางาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การใช้งาน
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร การเขี ย นรายงาน การน าเสนอผลงาน ทั ก ษะการวางแผน ทั กษะ
การวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การตัดสินใจ และการสืบค้นข้อมูล
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รหัส
PHA302

คาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
สหกิจศึกษาสาขาวิชาสุขภาพและความงาม
6(640)
Cooperative Education in Health and Aesthetic
วิชาบังคับก่อน: PHA301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาวิชาชีพสุขภาพ
และความงาม
ปฏิ บั ติ ง านเชิ ง วิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ เต็ ม เวลาเสมื อ นเป็ น พนั ก งานชั่ ว คราว
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษา ตามที่สาขาวิชาสุขภาพและความงามกาหนด
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และนาเสนอผลการไปปฏิบัติงาน
ต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านโดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษา
สหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ
PHA304

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขภาพและความงาม
5(540)
Field Experience in Health and Aesthetic
วิชาบังคับก่อน: PHA303 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขภาพ
และความงาม
การฝกงานทางสุ ข ภาพและความงามเต็ ม เวลาเสมื อ นเป็ น พนั ก งานชั่ ว คราว
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษา ณ สถานที่ซึ่งสถาบันกาหนด มีการนิเทศ
อยางตอเนื่องรวมทัง้ การนาเสนอผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกงานแลว
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2
3

4

5

ชื่อ–นามสกุล
นางสาวภัทรา
พวงช่อ

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

นางสาวนาตยา
ดวงประทุม
นายชวภณ
พุ่มพงษ์

นางสาวศศิธร
ตันติเอกรัตน์

อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์

นายสมชาย
ดุรงค์เดช

รอง
ศาสตรา
จารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
วท.ม. (เภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
วท.บ. (การแพทย์แผน
ตะวันออก)
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
วท.บ. (กายภาพบาบัด)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวการ
แพทย์)
พท.ป. (การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์)
พย.ม. (การพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน)
พย.บ. (พยาบาลและผดุง
ครรภ์)
Ph.D. (Nutrition)
M.S. (Nutrition)
วท.บ. (โภชนาการศาสตร์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
2562 2563 2564 2565
2557 12 12 12 12

มหาวิทยาลัยรังสิต

2554

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยรังสิต

2559 12
2556
2560 12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2550

Columbia University,
New Yok, U.S.A.
Columbia University,
New Yok, U.S.A.
มหาวิทยาลัยมหิดล

2517 12

สถาบัน
การศึกษา

ปีที่
จบ

2558 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

2514
2510

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

2
3

ชื่อ–นามสกุล
นางสาวภัทรา
พวงช่อ

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

นางสาวนาตยา
ดวงประทุม
นายชวภณ
พุ่มพงษ์

อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
วท.ม. (เภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
วท.บ. (การแพทย์แผน
ตะวันออก)
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
วท.บ. (กายภาพบาบัด)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวการ
แพทย์)
พท.ป. (การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
2562 2563 2564 2565
2557 12 12 12 12

มหาวิทยาลัยรังสิต

2554

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยรังสิต

2559 12
2556
2560 12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

2554

สถาบัน
การศึกษา

ปีที่
จบ
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ลาดับ
4

ชื่อ–นามสกุล
นางสาวศศิธร
ตันติเอกรัตน์

5

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

นายสมชาย
ดุรงค์เดช

รอง
ศาสตรา
จารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
พย.ม. (การพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน)
พย.บ. (พยาบาลและผดุง
ครรภ์)
Ph.D. (Nutrition)
M.S. (Nutrition)
วท.บ. (โภชนาการศาสตร์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
2562 2563 2564 2565
2558 12 12 12 12

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2550

Columbia University,
New Yok, U.S.A.
Columbia University,
New Yok, U.S.A.
มหาวิทยาลัยมหิดล

2517 12

สถาบัน
การศึกษา

ปีที่
จบ

12

12

12

2514
2510

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
1

ชื่อ–นามสกุล
นางสาวมนสิชา
ขวัญเอกพันธุ์

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

2

นางจุฑาภรณ์
ขวัญสังข์

อาจารย์

3

นางสาวเอมอร
ชัยประทีป

อาจารย์

4

นางสาวยามีละ
ดอแม

อาจารย์

5

นายไฉน น้อยแสง

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครือง
สาอาง)
วท.บ. (สุขภาพความงาม
และสปาไทย)
วท.ด. (เภสัชวิทยา)
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
ภ.ม. (อาหารเคมีและโภชน
ศาสตร์ทางการแพทย์)
ภ.บ. (เภสัชกรรมคลินิก)
วท.ม. (สุขศึกษา)
วท.บ. (การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์)
Dr.Nat.rer.
(Phytochemistry)
วท.ม. (เภสัชเคมีและพฤกษ
เคมี)
วท.บ. (เคมี)

สถาบัน
การศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
2562 2563 2564 2565
2556 6 6 6 6
ปีที่
จบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553

มหาวิทยาลัยศิลปกร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

2557
2546
2553
2553

6

6

6

6

6

6

6

6

2549
2554
2549

6

6

6

6

University of Graz in
Austria
มหาวิทยาลัยมหิดล

2551

6

6

6

6

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2538

2540

หมายเหตุ : อาจารย์ พิ เศษต้องมีชั่ว โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิช าโดยมีอาจารย์ประจา
หลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา)
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้ าสู่การทางานจริง ดังนั้นหลักสูตร
ได้กาหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกสหกิจศึกษาเป็นวิชาบังคับ นักศึกษาต้องลงเรียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาสาขาวิช าสุ ขภาพและความงาม ซึ่งเป็ น การปฏิ บั ติในสถานประกอบการที่ เกี่ยวกับ สุ ขภาพ
และความงาม ทั้งนี้โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กากับดูแลและให้คาปรึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบั ติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลั กการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทางานวิจัย ควรเป็นหัวข้อที่เกี่ ยวข้องกับสุขภาพและความงาม เพื่อการศึกษา
ค้นคว้า ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และนาไปบูรณาการ ให้เกิดนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ โดยควรมี อ งค์ ก รที่ อ้ า งอิ งและคาดว่ า จะน าไปใช้ งานหากโครงงานส าเร็ จ
โดยมีจานวนผู้ร่วมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร
กาหนด อย่างเคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
งานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาใช้ในการทานวัตกรรมด้านสุขภาพ
และความงาม ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาวิจัย มีขอบเขตวิจัยที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นั กศึกษาสามารถท างานเป็ นที ม มี ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการทาวิจัย
วิจัยสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให้ คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้ คาปรึกษา
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิจัยทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างวิจัยให้ศึกษา
และมีการสอนระเบียบวิธีวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้ าในการทาวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ คาปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และประเมินผลจากรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา และมีการจัด
สอบการนาเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อในระดับสูง
1.2 มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถ
พัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานและพัฒนาสังคม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์
และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานใน
ภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์
ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนา
ศักยภาพ
1.3 คิดเป็น ทาเป็น และเลือกวิธีการ
ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหาแทนการ
ท่องจา
1.4 มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่างๆ ควรจัดแบบ
มีทักษะการบริหารจัดการและทางานเป็น คณะทางาน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริมให้
หมู่คณะ
นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางานเป็นหมู่คณะ
1.5 รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้นาเสนอในชั้นเรียน
และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือ
ให้กับผู้สนใจภายนอก
1.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่
และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้ นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหา
เทคโนโลยีได้ดี
ความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยน
ความรู้
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนเป็ นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผู้บริโภค
สิทธิผู้ป่วย โดยคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดกติกาเกี่ยวกับเวลาการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ชัดเจน
2) การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าโดยระบุแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วน ถูกต้อง
3) การกาหนดกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ และกรณี
ตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นและปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมการดารงชีวิต
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา
2) ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและการส่งส่งงานครบ ตรงเวลาที่กาหนด
3) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีการอ้างอิงครบถ้ว น ถูกต้อง การไม่คัดลอกผลงาน
ของผู้อื่น (plagiarism)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.2 ความรู้
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบ ายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
3) มีความรู้และทักษะในกระบวนการวิจัย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในอาชีพได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้ ก ระบวนการการเรี ย นรู้ เชิ ง ผลิ ต ภาพ (Productivity-Based-Learning) ซึ่ ง เป็ น
รูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่อง
นั้นๆ โดยผ่านกระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น
1) การสอนแบบโครงงาน (Project-Based-Learning)
2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)
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3) การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry cycle)
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ตรวจสอบกระบวนการทางาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง
3) การทดสอบย่ อย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค โดยใช้รูป แบบ
และเครื่องมือการประเมินที่หลากหลายได้แก่ การทดสอบทั้งข้อเขียนและปากเปล่า การทารายงาน
การวิเคราะห์กรณีศึกษา การทาโครงการ และการสาธิตย้อนกลับ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์
ของตนเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง
ความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้
2) กิจกรรมการโต้วาที เพื่อฝึกทักษะการคิดและแก้ไขปัญญา
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากการนาเสนอผลการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้
2) ประเมินจากข้อมูล เนื้อหาที่นามาใช้ในการโต้วาที
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผู้นา ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม
3) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์แ ละปฏิ สั ม พั น ธ์ อ ย่ างสร้ างสรรค์ กั บ ผู้ ใช้ บ ริก าร ผู้ ร่ว มงานและ
ผู้บังคับบัญชา และทางานเป็นทีมร่วมกับอาชีพอื่นได้
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) การมอบหมายให้ทากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2) จัดกิจกรรมการนาเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม
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3) จั ด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ในภาคปฏิ บั ติ ที่ ส่ งเสริ ม ให้ ท างานเป็ น ที ม และการ
แสดงออกของภาวะผู้นา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) สังเกตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2) สั ง เกตการแสดงบทบาทผู้ น า ผู้ ต าม การเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องกลุ่ ม และสั ง เกต
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
3) สังเกตความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและนาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การมอบหมายให้ สื บ ค้น ข้ อมู ล จากหนั งสื อ เอกสาร งานวิจั ย และอิน เทอร์เน็ ต
และฐานข้อมูลต่างๆ
2) การใช้เทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ในการนาเสนอข้อมูล เช่น
การจัดทา power point การจัดทาแผนที่ความคิด (Mind Map) เป็นต้น
3) การฝึกวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่างๆ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ตรวจผลงานการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต
2) ตรวจผลงานการใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอข้อมูล
3) ตรวจงานการวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่างๆ โดยใช้ข้อสอบ การทารายงานกรณี
และการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จ ากหลั กสู ต รสู่ ร ายวิช า
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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1.
คุณธรรม จริยธรรม

2.
ความรู้

รายวิชา

1. SCH222 เคมีอินทรีย์
2. SBT102 ชีววิทยาทั่วไป
3. PHA101 สุขวิทยาประจาวัน
4. PHA102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
5. PHA103 การตรวจสุขภาพเบื้องต้น
6. PHA104 การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพและความงาม
7. PHA105 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม
8. PHA106 โภชนาการเพื่อสุขภาพและความงาม
9. PHA107 เภสัชเวชสาหรับสุขภาพและความงาม
10. PHA108 นวดไทยเพื่อสุขภาพ
11. PHA109 ปฏิบัติการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
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4.
5.
ทักษะ
ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1.
คุณธรรม จริยธรรม

2.
ความรู้
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12. PHA110 พื้นฐานการตั้งตารับเพื่อความงาม
13. PHA111 เครื่องมือด้านสุขภาพและความงาม
14. PHA112 ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
15. PHA113 ศิลปะและสุนทรีบาบัด
16. PHA114 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางธรรมชาติ
17. PHA115 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพและความงาม
18. PHA116 สัมมนาทางสุขภาพและความงาม
19. PHA117 วิจัยด้านสุขภาพและความงาม
20. PHA201 สุขภาพใจและการคิดบวก
21. PHA202 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและความงาม
22. PHA203 การดูแลสุขภาพตามวัย
23. PHA204 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม.
24. PHA205 การดูแลสุขภาพและความงามหลังคลอด
25. PHA206 การจัดการอาหารและควบคุมน้าหนัก
26. PHA207 การแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพและความงาม
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ความรู้
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รายวิชา

27. PHA208 นวดน้ามันหอมระเหย
28. PHA209 วารีบาบัด
29. PHA210 การพัฒนาบุคลิกภาพ
30. PHA211 เครื่องสาอางและการแต่งสี
31. PHA212 การนวดนักกีฬา
32. PHA213 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
33. PHA214 การนวดระบายน้าเหลือง
34. PHA215 การนวดสวีดิช
35. PHA301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสุขภาพและความ
งาม
36. PHA302 สหกิจศึกษาสาขาวิชาสุขภาพและความงาม
37. PHA303 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขภาพและความงาม
38. PHA304 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขภาพและความงาม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
การทวนสอบในระดับ รายวิช าให้นักศึกษาประเมิน การเรีย นการสอนในระดับ รายวิช ามี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัย
สั มฤทธิผ ลของการประกอบอาชีพของบั ณ ฑิ ต ที่ท าอย่างต่อเนื่ องและน าผลวิจัยที่ ได้ ย้อนกลั บมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้ง การประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 5
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษา
เพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
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2.2.5 การประเมิน จากบั ณ ฑิ ต ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ที่มาประเมินหลั กสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ
ต่อความพร้อมของนั กศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น
1) จานวนผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย
2) จานวนสิทธิบัตร
3) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
4) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
5) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นั ก ศึ ก ษาที่ มี สิ ท ธิ์ ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ก ารส าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.2.1 มีความประพฤติดี
3.2.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
3.2.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.2.4 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
3.3 นั ก ศึ ก ษาที่ มี สิ ท ธิ์ ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต ต้ อ งผ่ า นการฝึ ก ประสบการณ์
ภาคสนามด้านการบริห ารจั ดการและการให้ บริการ ณ สถานบริการสุขภาพแบบองค์รวม ตามที่
หลักสูตรเป็นผู้กาหนด โดยตั้งเกณฑ์การผ่านการประเมินไว้ที่ร้อยละ 80
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์
รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทารายละเอียดต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่
1.5 จัดเตรียมคูม่ ืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
1.6 จัดปฐมนิเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์
ศึกษาเป็ น อัน ดับ แรก การสนับ สนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิช าการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่ว นร่วมในกิจ กรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาความรู้
และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
1.1.2 มี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน ต้ อ งอยู่ ป ระจ าหลั ก สู ต รนั้ น
ตลอดเวลาที่ จั ด การศึก ษา โดยจะเป็น อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรเกิ นกว่า 1 หลั กสู ตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้
1.1.3 อาจารย์ผู้รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรต้องมีคุณวุฒิ ตรงหรือสั มพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
กาหนดให้ อาจารย์ป ระจาหลักสูตรมีคุณวุฒิ ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้น ต่า
ปริญ ญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ ช่วยศาสตราจารย์ และมีผ ลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
2. บัณฑิต
จั ด ให้ มี ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต หรื อ การจั ด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนให้ ผู้ เรีย นมี ค วามรู้ใน
วิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 คือเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้
ความรู้ เพื่ อการดารงชีวิตในสั งคมได้ อย่างมีความสุ ขทั้งร่างกายและจิตใจมีค วามส านึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 คือ
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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2.1.2 ด้านความรู้
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
โดยสารวจจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. นักศึกษา
3.1 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
3.1.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่
มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้ อ งท าหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา และทุ ก คนต้ อ งก าหนดชั่ ว โมง
ให้ ค าปรึ กษา (Office Hours) เพื่ อให้ นั กศึ กษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้อ งมีที่ ป รึกษากิจ กรรม
เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคา
ร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ล ะ
รายวิชาได้
3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3.2.1 ความต้องการบุ คลากรด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศในตลาดแรงงานของสั งคมมีมาก
โดยนักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้งานทาไม่เกิน 6 เดือน
3.2.2 จากผลสารวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง
3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา
3.3.1 การรับนักศึกษา
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
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ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา
2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดาเนินการดังต่อไปนี้
1) การคงอยู่ของนักศึกษา
2) การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1. การบริหารคณาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลักสู ตร และผู้ สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
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เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบั ติให้ กับนั กศึกษา ดังนั้ นคณะฯ ต้องกาหนดนโยบายว่าให้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่ วโมงสอน
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมี อาจารย์ ประจาเป็นผู้ รับผิ ดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาโท
ต้องมีป ระสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิช าที่ส อนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้ เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการการดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
4.2.2 คุณภาพอาจารย์
1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
2) อาจารย์ต้องมี ตาแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
3) มี ค่ า ร้ อ ยละของผลรวมถ่ ว งน้ าหนั ก ของผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป
4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
มีการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้
1) การคงอยู่ของอาจารย์
2) ความพึงพอใจของอาจารย์
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
5.1 การบริหารหลักสูตร
หลั กสู ตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิช าการ ประธาน
หลักสูตรทาหน้ าที่จัดการเรียนการสอนและบริห ารจัดการหลักสูตรให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 มี ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF)
5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ คณบดี รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร นอกจากนี้ ยั ง มี ห น่ ว ยงานเลขานุ ก ารคณะท าหน้ า ที่
ประสานงานอานวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ
5.1.3 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ
ดังต่อไปนี้
1) ร่วมกันกาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และแผนพัฒ นามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิช าชีพ
ในระดับอุดมศึกษา
2) กาหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ
3) ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร
4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักศึกษาทา
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6) รับผิดชอบในการกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้ องปฏิบัติการวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอื่นๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
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5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน
1) แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนสื่อ
การสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งการติดตามผล
การเรียนการสอนและการจัดทารายงาน
5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
1) สาขาวิ ช าจั ด ท าระบบสั งเกตการณ์ จั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ท ราบปั ญ หา
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน
2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทาระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา
4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
5) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะปี สาขาวิ ช าจั ด ท าร่ า งรายงานผลการ
ดาเนิ น งานหลั กสู ตรประจาปี ซึ่งประกอบด้ว ยผลการประเมิน คุณ ภาพการสอน รายงาน
รายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี
6) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ดาเนิ น งานหลั ก สู ต รประจาปี และใช้ข้ อมู ล เพื่ อ การปรับ ปรุงกลยุท ธ์ก ารสอนทั กษะของ
อาจารย์ ผู้ ส อนในการใช้กลยุท ธ์ การสอน และสิ่ งอานวยความสะดวกที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
คุณภาพของหลักสูตร และจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
5.3.1 จัดทามาตรฐานขั้นต่าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนสาเร็จการศึกษา
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทุกภาคการศึกษา
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5.3.5 เมื่ อ ครบรอบ 4 ปี สาขาวิช าเสนอแต่ งตั้ งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
หลั กสู ตร โดยประเมิน จากการเยี่ ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนิน งานหลั กสู ตร และจัด ประเมิ น
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ของ
สกอ. เพื่ อให้ มีการปรับปรุงหลั กสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนาความคิดเห็ นของผู้ ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่
ผู้ใช้บั ณ ฑิต การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ มีผ ลกระทบต่อลั กษณะที่พึ งประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดาเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1) หลั ก คิ ด ในการออกแบบหลั ก สู ต ร ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา
2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.2) มีการนาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดาเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) กาหนดผู้สอน
2) การกากับติดตาม และตรวจสอบการทา มคอ.3 – 4
3) กากับกระบวนการเรียนการสอน
4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2) นาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการ
4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน
5) ดาเนินการตามวงจร PDCA
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5.4.3 การประเมินผู้เรียน
ดาเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้
1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) กากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7)
โดยดาเนินการดังนี้
3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน
3.2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
3.5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ต ารา สื่ อ การเรี ย นการสอน โสตทั ศ นู ป กรณ์ และ วั ส ดุ ค รุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ อ ย่ างเพี ย งพอเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา
6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะฯ มี ความพร้ อมด้ านหนั งสื อ ต ารา และการสื บค้ นผ่ านฐานข้ อมู ลโดยมี ส านั ก
หอสมุดกลางที่มีห นั งสือด้านการบริห ารจัดการและด้านอื่ นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้ สืบค้น ส่ วน
ระดับคณะก็มีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง
1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน
การสอน การปฏิบัติการและการทาวิจัย ใช้สถานที่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเกี่ยวกับ
อุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการทาวิจัย มีดังนี้
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
ห้องพักอาจารย์
เครื่องฉายภาพเสมือนจริง
เครื่องปริ้นเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายเอกสาร
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์
ห้องบรรยายและปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์
ห้องบรรยายและปฎิบัติทางการพยาบาล
ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์
ห้องปฎิบัติการด้านสุขภาพและความงาม

จานวน
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

2) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านั ก วิ ท ยาบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิท ยาลั ย มี แ หล่ งความรู้ ที่
สนับสนุนวิชาการทางสาขาวิชาสุขภาพและความงามและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั่ว ไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิช าการต่างๆ กว่า 1,800
รายการ มีตาราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ
นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือ สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
กว่า 5,600 เล่ม วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม
5,400 แผ่น เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม
6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ
ตารา ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง
และคณะฯ จะต้องจัดสื่ อการสอนอื่น เพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัล ติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์
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6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะ
ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้า ที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้
6.2.1 ดาเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.2.2 มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานตามผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้
1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน
2) นาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนิน
3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน
4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนิน การบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ปีที่ ปีที่
1 2
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ X X
ประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการด าเนิ น งาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอีย ดของหลั ก สู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ องกั บ X X
กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ แห่ งชาติ หรือ มาตรฐานคุณ วุฒิ สาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ ปีที่ ปีที่
3 4 5
X X X

X
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ปีที่ ปีที่
1 2
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) X X
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ X X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 X X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ของนั ก ศึ กษาตามมาตรฐานผลการ X X
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
X
หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น การ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา X X
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ป ระจ าทุกคนได้รับ การพั ฒ นาทางวิช าการ และ/หรือ X X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จ านวนบุ คลากรสนั บ สนุ น การเรี ยนการสอน (ถ้ ามี ) ได้ รั บการ X X
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บความพึ งพอใจของนั กศึ กษาปี สุ ดท้ าย/บั ณฑิ ตใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดั บ ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อบั ณ ฑิ ต ใหม่ เฉลี่ ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ ปีที่ ปีที่
3 4 5
X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับหลั กสูตร และ/
หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง ทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และกาหนดประธานกรรมการประจาหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่จาก มคอ. 3
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมิ น คุณ ภาพการศึกษาประจาปี ตามตั ว บ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รั บการแต่งตั้ง
จากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
จาก 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 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557
.............................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพื่อให้การจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญ ญาและปริญญาตรีเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภ าพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบั งคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร ไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
“มหาวิ ทยาลั ย ” หมายความว่ า มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“สภาวิ ชาการ” หมายความว่ า สภาวิ ชาการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“อธิ ก ารบดี ” หมายความว่ า อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่ ว ยงานที่ มีห ลั ก สู ตรระดั บ อนุ ป ริญ ญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
“คณบดี ” หมายความว่ า คณบดี ข องคณะ
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด
“คณะกรรมการประจาหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร
“นายทะเบี ย น” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน
“อาจารย์ประจา” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นั ก ศึกษา” หมายความว่า นัก ศึกษาที่ศึ กษาในหลั กสู ต รระดับ อนุ ปริญ ญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต ” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็ น รายวิช าเพื่ อ สะสมหน่ ว ยกิ ต ในหลั กสู ตรระดั บ อนุ ป ริญ ญาและปริญ ญาตรีข องมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มีการ
จัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป
“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น
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“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่
ละรายวิชา
“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้น การเรีย นรายวิช า” หมายความว่า การน าหน่ ว ยกิ ตของรายวิช าใน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการนาเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชาจากหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต จากการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษา
รายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่นามาคานวณค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นในส่วนที่กาหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้ อ 5 ให้ อ ธิก ารบดี รั ก ษาการให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ นี้ และให้ มี อ านาจออกระเบี ย บ
ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่มี ปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 1
ระบบการบริหารงานวิชาการ
ข้ อ 6 มหาวิ ทยาลั ยจั ดการบริ หารงานวิ ชาการ โดยให้ มี หน่ วยงาน บุ คคล และคณะบุ คคล
ดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
6.1 สภาวิชาการ
6.2 คณะกรรมการวิชาการ
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ
6.4 คณะกรรมการประจาหลักสูตร
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6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้ อ 8 อ านาจหน้ า ที่ ข องสภาวิ ช าการ ให้ เป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ในมาตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็น
กรรมการ
9.3 นายทะเบียน เป็นกรรมการ
9.4 ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
9.5 รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จานวน 1 คน เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรื อข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาก่อนนาเสนอสภาวิชาการ
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
10.3 ก ากั บ ดู แ ลการจั ด การเรี ย นการสอนให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้สาเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะสาเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ
10.6 พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร งาน
วิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย
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11.1 คณบดี เป็นประธาน
11.2 ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
11.4 หัวหน้าสานักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
การศึกษา
12.2 พิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการพั ฒ นาสาขาวิ ช า เอกสาร ต ารา และสื่ อ
ประกอบการเรียนการสอน
12.3 พิ จารณาและกลั่ นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอี ยดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
ทุกสาขาวิชา
12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากาลังผู้สอน
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดาเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
12.8 พิ จารณากลั่นกรองการประเมิ นผลการผลิ ตบั ณฑิ ตประจ าปี ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
12.9 พิจารณากลั่นกรองการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้ อ 13 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ งตั้ งคณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้นๆ
ข้อ 14 คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
14.1 พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอื่นใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ
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14.2 จัดทาโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตารา สื่อ ประกอบการเรียน การ
สอน และจัดทาแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ. 4) ทุกรายวิชา
14.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงาน
ผลการด าเนิ นการของประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ.6) ทุ กรายวิชา และรายงานผลการดาเนิ นการของ
หลักสูตร (มคอ.7) ทุกสาขาวิชา
14.4 จัดทาอัตรากาลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.5 เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชา
14.6 เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.7 เสนอแผนการดาเนินการพั ฒ นานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
14.8 ด าเนิ น การประเมิ น ผลการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ประจ าปี ต ามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
14.9 ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
14.10 ดาเนิ น งานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้ อ 15 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ งตั้ งบุ ค คลเพื่ อ ท าหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา โดยมี ห น้ า ที่ ให้
คาปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผล
ความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
หมวด 2
ระบบการจัดการศึกษา
ข้ อ 16 การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริญ ญาและปริญ ญาตรี ใช้ ระบบทวิ ภ าคโดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่ อจากภาคการศึ กษาที่ 2 โดยให้ มี จ านวนชั่ ว โมงการศึ ก ษาในแต่ ล ะรายวิช าเที ย บเคี ย งกั น ได้ กั บ
การศึกษาภาคปกติ
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ข้อ 17 การกาหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้กาหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญ หาไม่น้อยกว่า 15
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.2 รายวิชาภาคปฏิ บั ติ ที่ ใช้ เวลาฝึ กหรือทดลองไม่ น้ อยกว่า 30 ชั่ วโมงต่ อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.3 การฝึ กงานหรือการฝึ กภาคสนามที่ ใช้ เวลาฝึ กไม่ น้ อยกว่ า 45 ชั่ วโมงต่ อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงาน
หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้
18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดู
ร้อน 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) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้การ
สอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่างๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็ นการจั ด
การศึกษาที่กาหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.7 การศึ ก ษาแบบ นานาชาติ (International Education) เป็ น การจั ด
การศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้ งหมดซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
ในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล
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18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.9 การศึกษาหลั กสู ตรควบระดับปริญ ญาตรี 2 ปริญ ญา (Dual Bachelor’s
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร
โดยผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.10 การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ป ริ ญ ญ าที่ 2 (The Second
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่สาเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.11 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.12 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมวด 3
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้
19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
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20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
20.1.1 หลั กสู ตรระดั บอนุ ปริ ญญา ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 5 ภาค
การศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาค
การศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาค
การศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
20.2.1 หลั กสู ตรระดั บอนุ ปริ ญญา ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 10 ภาค
การศึกษาปกติและไม่เกิน 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 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 4
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรั บเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
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22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
22.5 มีคุณสมบั ติตามที่ กาหนดไว้ในหลั กสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต
23.1ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ เที ย บเท่ าจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
23.4 มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่ง หลักฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
25.1 นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษ าที่ มี ก ารลงท ะเบี ย นเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9
หน่วยกิต
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25.2 นั กศึ ก ษาไม่ เต็ ม เวลา หมายถึ ง นั กศึ ก ษาที่ มี การลงทะเบี ยนเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและชาระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละ
ภาคการศึกษาหากพ้นกาหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการชาระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษา
26.2 ก าหนดการลงทะเบี ยนเรี ยน วิ ธี การลงทะเบี ยนเรี ยน และการช าระเงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนไม่
เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติและ
ภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่ วยกิต สาหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้
ในกรณี ที่มีความจาเป็นหรือกรณี จะขอสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
ทั้งนี้ ให้คณบดี เป็ นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจา
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน
การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้ อน ให้ เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมี เวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจาเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จานวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
26.3.1 วิชาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน
26.3.2 วิช าในหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น
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26.3.3 วิ ชาในหมวดวิ ชาเลื อกเสรี ให้ เปิ ดสอนได้ ตามความจ าเป็ นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย
26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร
26.3.5 วิชาอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะถูก
ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
26.5 เมื่ อพ้ น ระยะเวลาที่ ม หาวิท ยาลั ยก าหนด มหาวิท ยาลั ยจะไม่ อนุ ญ าตให้
นักศึกษาลงทะเบี ยนเรียน เว้น แต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดกาหนดการลงทะเบียนเรียน
26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอื่นได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
26.7 นั กศึกษามีสิ ทธิ์ขอเที ยบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรกาหนด หรือเป็นนักศึกษาที่กาลังศึ กษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ
2 ปริญญา
26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จากัดจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิ ทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้นๆ คืน
26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์
26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite)
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นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ากว่า
D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพื่อให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้าหรือเรียนแทน
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้าได้
ต่อเมื่อ ได้รั บ อนุ มัติ จ ากคณบดีของคณะที่ รายวิช าสั งกั ด โดยจานวนหน่ว ยกิตและค่ าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้านี้ต้องนาไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ากว่า D หรือ P
28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพื่อให้ครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่นๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้
ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจานวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร
29.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
29.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา
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ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ
เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาอื่นๆ
ในตารางเรียนปกติ
30.4 นั กศึกษาต้องยื่นคาร้องขอเปิดหมู่พิ เศษภายในสั ปดาห์แ รกของการเปิ ดภาค
การศึกษา
ข้อ 31 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา
31.1 การขอเพิ่ม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
31.2 การขอเพิ่ มหรื อขอถอนรายวิ ชาต้ องกระท าภายใน 3 สั ปดาห์ แรกของภาค
การศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจาเป็นอาจขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาได้
ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จานวนหน่วยกิตที่คงเหลือ
จะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องดาเนินการให้ เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องชาระ
เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา
32.2 การลงทะเบี ยนเพื่ อรั กษาสภาพนั กศึ กษาให้ ด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็ จภายใน
3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษาภาค
ฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและการ
ประเมินผล
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หมวด 6
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
ข้อ 34 การเรียน
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ให้ยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจาเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้นๆ
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ สาหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP
ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อกาหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและดาเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่
หมวด 7
การวัดและการประเมินผล
ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้
36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับคะแนน
A
B+
B

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
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C+
C
D+
D
F

ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

2.5
2.0
1.5
1.0
0

ระบบนี้ ใช้ ส าหรั บ การประเมิ น ผลการศึ ก ษาในรายวิช าที่ บั งคั บ เรีย นตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้
สัญลักษณ์
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
NP (No Pass)
W (Withdraw)
T (Transfer of Credits)
I (Incomplete)
Au (Audit)

ความหมาย
ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม
ผลการประเมินผ่าน
ผลการประเมินไม่ผ่าน
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ
หน่วยกิต

ระบบนี้ ใช้ ส าหรับการประเมิ นผลรายวิชาที่ หลั กสู ตรบั งคั บให้ เรี ยนเพิ่ มตาม
ข้อกาหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม หรือใช้สาหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับ หน่วยกิต
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กรณี รายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้ เรียนเพิ่มตามข้อกาหนดเฉพาะและรายวิช า
ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่มถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน
ข้อ 37 ข้อกาหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ มีดังนี้
37.1 Au (Audit) ใช้สาหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่ มีการลงทะเบียนเรียน
เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต
37.2 W (Withdraw) ใช้ ส าหรั บ การบั น ทึ ก รายวิ ช าที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ ย กเลิ ก
รายวิชานั้น โดยต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดและใช้ ในกรณี ที่ นั กศึ กษาลาพั กการศึ กษาหรื อถู กสั่ งให้ พั กการศึ กษาหลั งจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
37.3 T (Transfer of Credits) ใช้สาหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา
37.4 I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรีย นไม่ส มบู รณ์ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องดาเนินการขอรับการประเมินผลเพื่ อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ดาเนินการดังนี้
37.4.1 กรณีนักศึกษายังทางานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่กาหนด ให้ ผู้ สอนประเมินผลการศึก ษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้ เสร็จสิ้ นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกาหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้
37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่กาหนด หรือสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
กาหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”
ข้อ 38 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่นามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบี ยนซ้าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่
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ข้อ 40 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น
ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้คานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็ นตัวตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การคานวณดังกล่ าวให้ ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมด การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 45 ในภาคการศึ กษาใดที่ นั ก ศึ ก ษาได้ I ให้ ค านวณค่ าระดั บ คะแนนเฉลี่ ย รายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น
ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้น ไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิช าเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็ น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิช าใหม่เพิ่มเติม เพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนนาค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิ ด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ข้ อ 47 ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อั น ไม่ อ าจก้ า วล่ ว งเสี ย ได้ ที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนไม่ ส ามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น
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หมวด 8
การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา
ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน
48.2 ในการยื่นคาร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือดาเนินการตามที่หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยกาหนด
48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้นๆ
48.4 รายวิชาต่างๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่ 9 การ
เทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอสาเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน
48.8 นั กศึ กษาที่ ย้ ายคณะหรื อเปลี่ ยนหลั กสู ตรจะต้ องช าระค่ าธรรมเนี ยมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
49.1 มหาวิทยาลั ยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทย
ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและกาลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตรและคณบดี และ
ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22
49.2.2 ไม่เป็นผู้ ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย
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49.2.3 ได้ ศึ ก ษาอยู่ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
49.2.4 นักศึกษาที่ ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
49.2.5 นั กศึกษาที่ โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลั ยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเที ย บโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้ เป็นไปตามหมวด
9 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
หมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
50.1 กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร
50.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2
50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่
โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีคาอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทีย บเคียง
กันได้
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
52.1 สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
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52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ ท างานและต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธ ยมศึก ษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี
52.5 ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีจ ากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและเข้ าศึ ก ษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา
53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
53.1.2 เป็ นรายวิชาหรือกลุ่ มรายวิชาที่ มีเนื้ อหาสาระครอบคลุ มไม่ น้ อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
53.1.3 เป็ น รายวิ ช าหรือ กลุ่ ม วิช าที่ ได้ระดับ คะแนนไม่ ต่ ากว่า C หรือ ได้
ค่าระดับ คะแนน 2.00 หรื อ เที ย บเท่ าในรายวิช าที่ มี ก ารประเมิ น ผลเป็ น ค่ าระดั บ และได้ผ ลก าร
ประเมิน ผ่ านในรายวิชาที่ไม่ป ระเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้นกาหนด
53.1.4 จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กาลังศึกษา
53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T
53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่ เกินชั้ น ปี แ ละภาคการศึ ก ษาที่ ได้ รับ อนุ ญ าตให้ มี นั กศึ ก ษาเรีย นอยู่ ตามหลั ก สู ต รที่ ได้ รับ ความ
เห็นชอบแล้ว
53.1.8 กรณี ที่ไม่เป็ นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้ อยู่ในดุล ยพินิ จของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ทางานเข้าสู่
การศึกษาในระบบ
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53.2.1 การเที ยบความรู้ จากการศึ กษานอกระบบ การศึ กษาตามอั ธยาศั ย
ประสบการณ์ทางาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย
53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตสาหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ทางาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน
(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests)
(2) การทดสอบที่ ค ณะ หรื อ หลั ก สู ต รจั ด สอบเอง (Credits from
Examination)
(3) การประเมิ นหรื ออบรมที่ จั ดโดยหน่ วยงานต่ างๆ (Credits from
Training)
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio)
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าสาหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการนามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
53.2.3 ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้ บันทึกเป็น “CS”
(Credits from Standardized Tests)
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้
บันทึกเป็น “CE” (Credits from Examination)
(3) หน่ วยกิต ที่ได้จากการประเมิน หรืออบรมที่ จัดโดยหน่ว ยงาน
ต่างๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP”
(Credits from Portfolio)
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิสาเร็จการศึกษา
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย
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(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน
(2) อาจารย์ห รือผู้ เชียวชาญในหลั กสู ตรที่ จะขอยกเว้น การเรีย น
รายวิชาจานวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยคาแนะนาของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ
(3) ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
ข้อ 54 กาหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
จะต้องยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุ มัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ 55 การนับจานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้
55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 10
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 57 การลาพักการเรียน
57.1 นักศึกษาอาจยื่นคาขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
57.1.2 ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่า งประเทศหรือ ทุ น อื่ น ใดที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
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57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา
เรี ยนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้ น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจาเป็นส่วนตัวอาจยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนได้
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
57.1.5 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
57.2 นั กศึกษาที่ ต้องลาพักการเรียนให้ ยื่ นคาร้องภายในสั ปดาห์ ที่ 3 ของภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอานาจของคณบดี
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่เกิน 1 ภาค
การศึกษา ถ้านักศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่ อครบ
กาหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจาเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคาร้องขอพักการเรียน
ใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการ
เรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย
57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคาร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้
ข้อ 58 นั กศึ กษาที่ ป ระสงค์จะลาออกจากความเป็ น นัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลั ย ให้ ยื่ น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์
ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
59.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
59.4 ได้ ร ะดั บ คะแนนรายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ รายวิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ากว่า C เป็นครั้งที่ 2
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
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ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
ส าหรั บนั กศึ กษาเรี ยนแบบไม่ เต็ มเวลาให้ น าภาคฤดู ร้ อนมารวมเป็ นภาค
การศึกษาด้วย
ในกรณี ที่ภ าคการศึกษานั้นมีผ ลการเรียน “I” ไม่ต้องนามาคิด ให้ คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน
59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่กาหนด
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง
59.8 ตาย
ข้อ 60 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นคาร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องชาระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 11
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
61.1 มีความประพฤติดี
61.2 สอบได้ ร ายวิ ช าต่ างๆ ครบตามโครงสร้ า งของหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ก าร
ประเมินผล
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 62 การขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้ยื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษาต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจานง
ขอสาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบั ติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี
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62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันสาเร็จการศึกษา
ในกรณี ที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม าแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี และ
จาเป็ น ต้ องยุ ติ การศึกษา สามารถยื่ นขอส าเร็จการศึกษาในระดั บอนุปริญญาของแต่ละหลั กสู ตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่ น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอสาเร็จ
การศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 63 นักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม 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 สอบได้ในรายวิช าใดๆ ไม่ต่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี สาหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี สาหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน
ของมหาวิทยาลัย
63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.75
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้สาเร็จการศึกษาในปีเดียวกันในแต่
ละคณะ
หมวด 12
การควบคุมคุณภาพ
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง และให้นาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพื่อติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายจรูญ ถาวรจักร์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

87

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

88

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

89

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

90

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

91

ภาคผนวก ข
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)
พ.ศ. 2559
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : General Education
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559
กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม 122 ตอนพิ เศษ 39 ง วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุง่ พัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทกี่ ว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง
ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ
สามารถนาความรูไปใช้ในการดาเนินชีวิต และดารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” สาหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ที่ระบุ ไว้ว่า มหาวิท ยาลั ยอาจจัดวิชาศึกษาทั่ วไปในลั กษณะจาแนกเป็น รายวิช า หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชา
ต่างๆ (Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จั ด การเรี ย นการสอนแบบเน้ น กิ จ กรรม (Active Learning) ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ทั ก ษะการเรี ยนรู้ ใน
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ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ จ ริง เรี ย นรู้ จ ากเหตุ ก ารณ์
สถานการณ์ จ ริ ง น าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น มี จิ ต อาสา ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ จ าก
กระบวนการวิจั ย (Research-based) และทาโครงการต่างๆ (Project-based) ให้ นั กศึกษาน ามา
อภิ ป ราย แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั น (Discussions) โดยให้ อ าจารย์ ส อนเป็ น ที ม (Team Teaching)
ลดการสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้ นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บ ไซต์
บทเรี ย นออนไลน์ และการฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั งกฤษด้ ว ยบทเรี ยนออนไลน์ โดยมุ่ งเน้ น การพั ฒ นา
คุณลักษณะและความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดาเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและสานึกใน
ความเป็นไทย สาหรับอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้ สอนและจัดอบรม
อาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้หลังจากที่
ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึกทักษะบางส่วน
ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทาเป็นเอกสาร สมอ.08 นาเสนอ
ต่ อ สภามหาวิท ยาลั ย และสภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ อ นุ มั ติ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 6/2559 เมื่ อ วั น ที่
2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ทา
ให้นักศึกษามีความจาเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557 นั้ น ได้ บู ร ณาการวิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการทางานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพิ่มรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน
2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการดาเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็ น พลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของสานักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ทาให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน
3. การเพิ่มรายวิชา 4 รายวิชา จึงจาเป็นต้องปรับลดจานวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพื่อให้
จานวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต
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4. จากการประชุ ม คณบดี และประธานหลั ก สู ต ร เพื่ อ ปรั บ รหั ส วิ ช าของทุ ก รายวิ ช าใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจาแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพื่อให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรนา
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพิ่มรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม
5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจาเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม
4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
เสริ ม สร้ า งความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ รู้ เข้ า ใจ และเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ดาเนิ นชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก
4.2 วัตถุประสงค์
วิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
4.2.1 มีความรู้พื้นฐานการดารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น
รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี
4.2.2 มี ความสามารถคิด วิเคราะห์ อย่างมี วิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสั มพั น ธ์
ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ
4.2.3 มีทักษะในการดารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การนาเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม
5. กาหนดการเปิดสอน
เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

95

6. อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ผู้ ส อนมีทั้ งอาจารย์ป ระจาจากหมวดวิช าศึกษาทั่ วไป คณาจารย์ คณะต่างๆ ของ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษที่
มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และ
เข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน (Project
Based Learning : PBL) ของหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ ไปเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกันจะต้อง
ร่วมกันจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
7. นักศึกษา
นั กศึ กษาทุ กคนที่ เข้ าศึ กษาในหลั กสู ตรระดั บปริญญาตรีของมหาวิ ทยาลั ย ที่ เข้ าศึ กษาในปี
การศึกษา 2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ให้
ครบตามโครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
8. หลักสูตร และคาอธิบายรายวิชา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ง
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เลม 122 ตอนพิ เศษ 39 ง วั นที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้ อ 8.1
สถาบั นอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้ อหาวิ ช าครอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ช าสั งคมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ ม
วิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้
มีจานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
8.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้
8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
7
หน่วยกิต
VGE102
การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
VGE103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
VGE104
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
2(1-2-3)
English for Study Skills Development

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

96

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
ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
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
VGE106
นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์
Innovation and Scientific Thinking
VGE107
สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
Health for Quality of Life
VGE110
ความฉลาดทางดิจิทัล
Digital Intelligence

10

หน่วยกิต
4(2-4-6)
4(2-4-6)
2(1-2-3)

8.3 คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา

ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา

VGE101

น(ท-ป-ศ)

ตามรอยพระยุคลบาท
3(2-2-5)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวัติพ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ภู มิพ ลอดุ ล ยเดช พระอัจ ฉริยภาพ
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
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รหัสวิชา

ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE102

การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
ความสาคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพู ด การอ่าน การ
เขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร การนาเสนอ
สารด้ ว ยวาจา ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และการใช้ สื่ อ ผสมในทางวิ ช าการ และ
สถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
VGE103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน โดยคานึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะนาตนเอง และผู้อื่น การ
ทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย และ
การขอร้อง
VGE104

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
2(1-2-3)
English for Study Skills Development
ฝึ ก และพั ฒ นาการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อ พัฒ นาทั กษะการเรียน โดยเน้น การอ่าน
เพื่อหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจากสื่อ
ต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น
VGE106

นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์
4(2-4-6)
Innovation and Scientific Thinking
ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี
เจตคติ ท างวิท ยาศาสตร์ มี ค วามรู้ พื้ น ฐานการค านวณทางคณิ ต ศาสตร์ และสถิ ติ เพื่ อ น าไปสู่ ก าร
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE107

สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
4(2-4-6)
Health for Quality of Life
ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาผู้ เรีย นให้ มี พ ฤติกรรมการสร้ างสุ ข ภาพกาย จิต และสั งคมมี
ทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับ
เพศ และวัย ป้ องกัน อุบั ติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้ น มี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อมใน
ชีวิตประจาวัน และชีวิตการทางาน
VGE108

ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเีียน
และประชาคมโลก
4(2-4-6)
Internationalization for Living in the ASEAN
and Global Communities
ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการ
เข้ าสู่ ค วามเป็ น สากล เช่ น ประชาคมอาเซี ย น ประชาคมโลก เรี ย นรู้ และปรับ ตั ว ให้ เข้ ากั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจากการ
เข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล
VGE109

อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
4(2-4-6)
VRU Identities
ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์” มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้ นา และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
VGE110

ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence)
2(1-2-3)
การเป็น พลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลั กษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือ ภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย
ของตนเองในโลกออนไลน์ รักษาข้อมู ล ส่ วนตัว และบริห ารจัดการข้อมู ล ที่ ทิ้ งไว้บ นโลกออนไลน์
คิดอย่ างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่ อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
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รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มี ทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาที่ ท้าทาย
หรือเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ
VGE111

ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills)
2(1-2-3)
ความหมาย ความสาคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ได้แก่ การ
วิเคราะห์ ค วามต้ อ งการสารสนเทศ แหล่ งทรั พ ยากรสารสนเทศ การคั ด เลื อ กแหล่ งสารสนเทศ
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการนาเสนอสารสนเทศ
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 าหนดกติ กาในห้ องเรี ยน เช่ น การเข้ าชั้ นเรี ยนให้ ตรงเวลา การแต่ งกายที่ เป็ นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) จั ด ท าโครงการและกิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจดาเนินการด้วยตนเอง
4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาทา โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้นาให้นักศึกษาสามารถคิดตาม
9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน
2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม
5) ประเมินผลจากโครงการที่ทา และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย
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6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
9.2 ความรู้
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้ นให้ ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น
1) การจัดทาโครงการ/โครงงานประจาวิชา (Project Based Learning)
2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry
Cycle)
3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งคาถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอื่น การทาโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพื้นที่จริงก่อนทาโครงการ
9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ตรวจสอบกระบวนการทางาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง
3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ
4) การนาเสนอผลงานของนักศึกษา
5) ผลการทดสอบของนักศึกษา
9.3 ทักษะทางปัญญา
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา
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2) จัดกิจกรรมอภิ ปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การนาไปใช้จริง
3) จัดทาโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คาปรึกษา และควบคุมดูแล
9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนาเสนอโครงการ
2) ประเมินจากการอภิปราย และการนาเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง
3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผู้นา 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 ผู้นา ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection)
9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.5.1 การเรี ยนรู้ ด้ านทักษะในการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและ
นาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
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9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม
ในชั้นเรียน
2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต
และฐานข้อมูลต่างๆ
3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ
9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิ นผลจากการการใช้ ทั กษะวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่ อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดาเนินโครงการ
2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การนาเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ
3) ผลงานการทารายงาน และการนาเสนองาน
10. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลั กสู ตรสู่ รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

ที่

1
2
3
4
5
6

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิ ารณญาณ
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์
VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
7
และประชาคมโลก
8 VGE109 อัตลักษณ์บณ
ั ฑิตวไลยอลงกรณ์
9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล
10 VGE111 ทักษะการรูส้ ารสนเทศ

ทักษะ
ทางปัญญา

ความรู้

1

2

1







2

1

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

1

2

















1

2
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ที่ 2517/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
เพื่อให้การดาเนิ นการพัฒ นาหลักสูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าสุขภาพและความงาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.ไฉน
น้อยแสง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์สุธีรา
เอี่ยมสุภาษิต กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อาจารย์ยามีละ
ดอแม
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. อาจารย์นาตยา
ดวงประทุม
กรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๖. อาจารย์ชวภณ
พุ่มพงษ์
กรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๗. อาจารย์หทัยชนน์
บุญหัตถ์
กรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๘. อาจารย์ศศิธร
ตันติเอกรัตน์ กรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๙. อาจารย์ภัทรา
พวงช่อ
กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สั่ง ณ วันที่

ตุลาคม ๒๕๖๑

(อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่าง.........................
พิมพ์.......................
ทาน........................
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ สสร.504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
*********************************************
กรรมการผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์
สงวนชื่อ
ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ภูษิตา อินทรประสงค์ กรรมการพัฒนาหลักสูตร
3. อาจารย์สุทธิกาญจน์
มุงขุนทด
กรรมการ พัฒนาหลักสูตร
4. อาจารย์ศศิธร
ตันติเอกรัตน์ กรรมการ พัฒนาหลักสูตร
5. อาจารย์นาตยา
ดวงประทุม
กรรมการและเลขานุการพัฒนาหลักสูตร
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
เรื่อง การเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชสุขภาพ
และความงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร กล่าวถึงความสาคัญ
ของการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม และการขอรับการวิพาก์
หลักสูตร และได้หารือกับกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกท่านเรื่องกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการวิภาค
หลักสูตร ได้แก่
1. อาจารย์ ดร.ไฉน น้อยแสง
2. อาจารย์สุธีรา
เอี่ยมสุภาษิต
3. อาจารย์ยามีละ
ดอแม
จากนั้นได้มอบหมายให้กรรมการพัฒนาหลักสูตรแต่ละท่านรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. อาจารย์ น าตยา ดวงประทุ ม กรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ด าเนิ น การส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรทั้ง 3 ท่าน พร้อมแนบเอกสารร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช าสุ ข ภาพและความงาม (มคอ. 2) หมายก าหนดการและสถานที่ ส าหรับ ประชุ ม วิพ ากษ์
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หลั ก สู ต ร ณ ห้ อ งประชุ ม คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ สสร. 504 ชั้ น 5 อาคารส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. อาจารย์ สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด ดาเนินการขออนุมัติเบิกจ่ ายงบประมาณเพื่อใช้ในการ
วิพากษ์หลักสูตรและเอกสารเกี่ยวกับงบประมาณ
3. อาจารย์ศศิธร ตัน ติเอกรัตน์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ภูษิตา อินทรประสงค์ เตรียม
ข้อมูลการนาเสนอร่างหลักสูตรโดยใช้โปรแกรมการนาเสนอเป็น Power point
4. มอบหมายให้ กรรมการพั ฒ นาหลักสู ตรทุกท่านช่วยกั นตรวจรายละเอียดร่างหลักสู ตร
(มคอ. 2) เพื่อความสมบูรณ์เรียบร้อย ก่อนนาส่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรทุก
ท่าน
ปิดประชุม เวลา 15.30 น
(ลงชื่อ)................................................. ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(อาจารย์นาตยา ดวงประทุม)
กรรมการและเลขานุการพัฒนาหลักสูตร

(ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ)
ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก จ
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 15 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ สสร.504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
*********************************************
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์
2. อาจารย์ ดร.ไฉน
3. อาจารย์สุธีรา
4. อาจารย์ยามีละ
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ภูษิตา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร
7. อาจารย์ ดร.นิพนธ์
8. อาจารย์ ดร.กิ่งแก้ว
9. อาจารย์ ดร.อาภาพร
10. อาจารย์มนัสวี
11.อาจารย์สุทธิกาญจน์
12. อาจารย์นาตยา

เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร เวลา

สงวนชื่อ
น้อยแสง
เอี่ยมสุภาษิต
ดอแม
อินทรประสงค์
จงวิศาล
มานะสถิตพงศ์
ขวัญข้าว
รุจิระเศรษฐ
พานิชนอก
มุงขุนทด
ดวงประทุม

ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการพัฒนาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
กรรมการ พัฒนาหลักสูตร
กรรมการ และเลขานุการพัฒนาหลักสูตร

09.00 น.

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
ประธานกล่า วเปิด และดาเนิน การวิพ ากษ์ห ลัก สูต ร โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ภูษิตา
อินทรประสงค์กล่าวเน้นประเด็นการกาหนดชื่อปริญญาตามคุณวุฒิสาขาวิชาที่แสดงถึงการมีความรู้
ตามหลักการพื้น ฐานของศาสตร์ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหากกาหนดให้มี พื้นฐานในด้านสาธารณสุ ข
ศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ให้ได้รับคุณวุฒิ ตามชื่อปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือ
วิทยาศาสตรบัณฑิต และต้องให้การกาหนดชื่อปริญญาของหลักสูตรเป็นระบบและสอดคล้องกับแนว
ทางการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
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ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ข้อเสนอแนะของ อาจารย์ ดร.ไฉน น้อยแสงมี ดังนี้
1.1 ให้กาหนดสมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปีให้ชัดเจน (ปี1- ปี4) ว่านักศึกษาแต่ละปี
สามารถทาอะไรได้บ้าง เช่น ด้านสุขภาพ ด้านความงาม ด้านผู้ประกอบการหรือด้านอื่นๆ
1.2 ให้ทาหรือปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ (หลักสูตรพันธุ์ใหม่)
1.3 ดู Input การสมัครเข้าเรียนของนักเรียน ว่าสาขานี้มีคนสนใจเข้าศึกษามากน้อยแค่ไหน
1.4 ให้ มหาวิทยาลั ยหรือคณะมีส ถานที่บริการ เช่น สถานที่ฝึ กสหกิจ สถานบริการด้าน
สุขภาพและความงามหรือสปาที่เปิดบริการจริง
1.5 การรับผู้เข้าศึกษาต่อ ไม่ควรกาหนดจาเพาะเจาะจงเป็นสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.6 รายวิชาการดูแลสุขภาพและความงามหลังคลอด ให้เจาะจงว่าหลักสูตรจะเน้นทางด้าน
สุขภาพและความงามหลังคลอด ด้านแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนปัจจุบัน
2. ข้อเสนอแนะของ อาจารย์สุธีรา เอี่ยมสุภาษิต มีดังนี้
2.1 ตรวจสอบรายวิชา ด้านการบริหาร ควรเปลี่ยนเป็นหลักการจัดการทั่วไปแทน และอาจ
เพิ่มหลักสูตรผู้บริหารและจัดการสปาเข้าไปด้วย
2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาทางด้านสุขภาพและความงาม
2.3 เพิ่ มรายวิช าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสปา แทนรายวิช าสปาและทรีทเม้น และควรเพิ่ ม
รายละเอียดวิชา หัวข้อการจัดสถานที่สาหรับสปาด้วย
2.4 ตรวจสอบรายวิชากลุ่มวิชาบังคับ ว่ามีวิชาอะไรบ้าง วิชาใดควรจะเป็นวิชาเลือก วิชาใด
ควรจะเป็นวิชาบังคับ จัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน
2.5 หลั ก สู ต รหรื อ สาขาวิ ช าสุ ข ภาพและความงามของคณะมี ค วามเหมื อ นหรื อ ความ
แตกต่ า งจากหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น อย่ างไรบ้ า ง ควรมี ข้ อ แตกต่ า งและจุ ด แข็ งที่ ชั ด เจน
เช่น ด้านสมุนไพร เป็นต้น
2.6 ให้ ห ลั ก สู ต รจั ด การเรี ย นการสอน เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว สามารถเป็ น
ผู้จัดการหรือผู้บริหารสปาได้
2.7 ตรวจสอบรายวิ ช า ปี 2 ภาคการศึ ก ษาที่ 2 นั ก ศึ ก ษาควรได้ เรีย นวิช าพื้ น ฐานสปา
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ และสามารถนาไปหารายได้เสริมระหว่างหยุดเรียน
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2.8 ตรวจสอบกลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐาน เช่ น เคมี อิ น ทรีย์ ชี ว วิ ท ยา ว่า สามารถเรี ย นรายวิ ช านี้
แต่สามารถปรับเป็นเคมีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามได้หรือไม่ เพราะเคมีบางอย่างไม่จาเป็น
ต่อการเรียนสาขาวิชานี้
2.9 เพิ่มกลุ่มวิชาเลือกให้มากกว่า 37 หน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพ
และความงาม
2.10 ให้แก้ไขชื่อรายวิชาการจัดการธุรกิจเบื้องต้น เป็นการบริการจัดการธุรกิจสุขภาพ
3. ข้อเสนอแนะของ อาจารย์ยามีละ ดอแม มีดังนี้
3.1 ให้เพิ่มรายวิชาเฉพาะ เช่น การนวด Swedish การนวด Aroma ในการเรียนการสอน
ของนักศึกษา ปีที่ 3
3.2 ตรวจสอบคาอธิบายรายวิชาการแพทย์ทางเลือก และดูความสาคัญของการเรียนวิชานี้
ว่าเหมาะสมหรือไม่
3.3 ตรวจสอบวิช าเลื อกเสรี อาจมี การปรับ เพิ่ มลดรายวิช า เช่น การนวดร้อน การเดรน
น้าเหลือง อาหารเพื่อสุขภาพและการปรุงแต่ง ตจวิทยา เป็นต้น
3.4 ให้เพิ่มรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติการจริงของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
3.5 รายวิชานวด 150 ชั่วโมง ให้จัดการเรียนการสอนเป็นการฝึกปฏิบัติและเก็บเคส และให้
เปรียบเทียบกับกระทรวงสาธารณสุขและกรมแรงงานว่าสามารถทาได้หรือไม่
3.6 รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรไทย ควรมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและการฝึก
ปฏิบัติ เช่น การดมกลิ่น การสกัดสาร และการนามารับประทาน เป็นต้น
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ)...................................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
(อาจารย์นาตยา ดวงประทุม)
กรรมการและเลขานุการ
(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีย์ สงวนชื่อ)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ฉ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ นางสาวภัทรา
นามสกุล พวงช่อ
1.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาโท วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2557
ธรรมชาติ)
ปริญญาตรี วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก)
มหาวิทยาลัยรังสิต
2554
1.3 ใบประกอบโรคศิลปะ
พท.ผ. 5904
พท.ภ. 25021
พท.ว. 18993
พท.น. 1130
1.4 ผลงานทางวิชาการ
1.4.1 หนังสือ ตารา งานแปล
ไม่มี
1.4.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
Siriwattanasathien, Y., Chokchaisiri, R., Poungcho, P., Dhar, R., Chunglok, W., and
Suksamran, A. (2017). Structural modification of derrisisoflavone A., the major
isoflavone from Derris scandens, and evaluation of nitic oxide inhibition.
The pure and Applied Chemistry International Conferences 2017
(PACCON2017). 2-3 February 2017 : 1187 – 1192.
1.4.3 บทความทางวิชาการ
ไม่มี
1.4.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
ไม่มี
1.5 ประสบการณ์ในการสอน
4 ปี
1.6 ภาระงานสอน
1.6.1 วิชาเภสัชวิทยาสาธารณสุข
1.6.2 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

115
2. ชื่อ นางสาวนาตยา
นามสกุล ดวงประทุม
2.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาโท วท.ม. กายวิภาคศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2559
ปริญญาตรี วท.บ. กายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2556
2.3 ใบประกอบโรคศิลปะ ก.8056
2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 หนังสือ ตารา งานแปล
ไม่มี
2.4.2 งานวิจัย
ธธิ ธ า เวี ย งปฏิ , นาตยา ดวงประทุ ม . (2560). พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลไม้ ส ดของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ. Payap University Research Symposium 2017. 10 กุมภาพันธ์ 2560,
(171). มหาวิทยาลัยพายัพ.
นาตยา ดวงประทุ ม . (2560). พฤติ ก รรมป้ อ งกั น สุ ข ภาพตนเองของผู้ ใ ช้ แ รงงานในนิ ค ม
อุตสาหกรรมนวนคร. ในการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ. ครั้งที่ 18. 18-20 พฤษภาคม
2560, (272-281). กรุงเทพมหานคร.
นาตยา ดวงประทุม. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของแรงงานภาคเกษตรกรรมใน
อาเภออรั ญประเทศ จั งหวัดสระแก้ว . ในเอกสารสื บเนื่องการประชุม วิชาการระดับชาติ 9th
National & International conference “Local & Global sustainability: Meeting the
challenges and sharing the solution”. 20 มีนาคม 2561, (163-164). กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
2.4.3 บทความทางวิชาการ
ไม่มี
2.4.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
ไม่มี
2.5 ประสบการณ์การทางาน
2 ปี
2.6 ภาระงานสอน
2.6.1 วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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3. ชื่อ นายชวภณ
นามสกุล พุ่มพงษ์
3.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวการเพทย์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
2560
ปริญญาตรี พทป.บ. (การแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2554
ประยุกต์)
ราชมงคลธัญบุรี
3.3 ใบประกอบโรคศิลปะ
พท.ป. 1012
3.4 ผลงานทางวิชาการ
3.4.1 หนังสือ ตารา งานแปล
ไม่มี
3.4.2 งานวิจัย
Ninlaor, W., Thonogon, T., Phoompong, C., and Khobjai, W. (2018). Evaluation of free
radical scavenging activity and reducing power of Careya arborea Roxb.
International Conference on Science and Technology 2018
(URUICST2018). 2-3 August 2018 : 231-234.
3.4.3 บทความทางวิชาการ
ไม่มี
3.4.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
ไม่มี
3.5 ประสบการณ์การทางาน
5 ปี
3.6 ภาระงานสอน
3.6.1 วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
3.6.2 วิชาการวางแผนการประเมินโครงการสุขภาพใรชุมชน
3.6.3 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

117
4. ชื่อ นางสาวศศิธร นามสกุล ตันติเอกรัตน์
4.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558
ปริญญาตรี พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550
4.3 ใบประกอบโรคศิลปะ 5021201205
4.4 ผลงานทางวิชาการ
4.4.1 หนังสือ ตารา งานแปล
ไม่มี
4.4.2 งานวิจัย
ศศิธร ตันติเอกรัตน์. (2560). โปรแกรมป้องกันโรคอ้วนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4-6. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร ะดั บ ชาติ . ครั้งที่ 1. 10 พฤศจิ กายน 2560, (1803-1812). กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
อภิ ชั ย คุ ณี พ งษ์ , ศศิ ธ ร ตั น ติ เ อกรั ต น์ . (2560). ความสั ม พั นธ์ ร ะห ว่ า งสภ าพ แวดล้ อ ม
ในสถาบันการศึกษากับความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารการพยาบาลและการศึกษา. ปีที่ 10.
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560, (64-77).
4.4.3 บทความทางวิชาการ
ไม่มี
4.4.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
ไม่มี
4.5 ประสบการณ์การทางาน
3 ปี
4.6 ภาระงานสอน
4.6.1 วิชาการตรวจ ประเมิน และบาบัดโรคทางสาธารณสุข
4.6.2 วิชาหลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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5. ชื่อ นายสมชาย
นามสกุล ดุรงค์เดช
5.1 ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก Ph.D. (Nutrition)
ปริญญาโท

M.S. (Nutrition)

ปริญญาตรี

วท.บ. (โภชนาการศาสตร์)

สถาบันการศึกษา
Columbia University,
New York, U.S.A.
Columbia University,
New York, U.S.A.
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่จบ
2517
2514
2510

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
ประไพศรี ศิริจักรวาล, สมชาย ดุรงค์เดช และดวงพร แก้วศิริ. (2558). โภชนศาสตร์สาธารณสุข.
นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
5.3.2 บทความวิจัย
ไม่มี
5.3.3 บทความทางวิชาการ
Durongdej S. ( 2 0 1 5 ) . Advocacy strategies for promoting breastfeeding in the
workplace. in South Asia Infant feeding research network (SAIFRN) & UNICEF in
Collaboration with The University of Colombo, the University of Sydney and
Ministry of Health COLOMBO, SRI LANKA. Preceding of the conference on
Maternal and child Nutrition: “Effective Delivery through evidence
delivery and innovation”. Vol. 1. 23-24 November 2015: 10-11.
Durongdej S. (2017). Obesity: Epidemic and challenges. The Inauguration Ceremony of
2nd Clinical Nutrition Annual Academic. in Sri Lanka Medical Nutrition
Association. Ministry of Health, COLOMBO, SRI LANKA. Preceding of the
conference on Beating Obesity in Sri Lanka. Vol. 2. 1 December 2017: 3-4.
5.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
ไม่มี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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5.4 ประสบการณ์ในการสอน
30 ปี
5.5 ภาระงานสอน
4.5.1 วิชาโภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
4.5.2 วิชาการจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ
4.5.3 วิชาการประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
4.5.4 วิชาการจัดการระบบสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ภาคผนวก ช
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และ
ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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สรุปผลการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ผลการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจาแนก
ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี้
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
หัวข้อในการสารวจ
1.1 ความมีระเบียบวินัย
1.2 ความซื่อสัตย์สุจริต
1.3 ความรับผิดชอบ
1.4 ความเสียสละ ความมีน้าใจ จิตอาสา
1.5 ความตรงต่อเวลา
1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.44
4.67
4.50
4.17
4.39
4.39
4.43

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.63
0.59
0.71
0.79
0.70
0.61
0.67

สรุป ในภาพรวมผู้ ใช้บั ณ ฑิตมีความต้องการให้ บั ณ ฑิ ตมีคุณ ธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก
(4.43) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความซื่อสัตย์สุจริต
มากที่สุด (4.67) รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบ (4.50)
2. ด้านความรู้
หัวข้อในการสารวจ
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
2.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.33
4.06
4.19

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.59
0.73
0.67

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

122
สรุป ในภาพรวมผู้ ใช้บั ณ ฑิ ตมี ความต้องการให้ บัณ ฑิ ตมีค วามรู้อยู่ในระดับ มาก (4.19) เมื่ อ
จาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษามาก
ที่สุด (4.33)
3. ด้านทักษะทางปัญญา
หัวข้อในการสารวจ
3.1 มี ค วามสามารถในการสื บ ค้ น การวิ เคราะห์
การแปลความหมาย และการประเมิ น จาก
ข้อมูลสารสนเทศ
3.2 มีทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหา
ด้วยตนอง
3.3 มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ในการแก้ ปั ญ หา
โดยใช้พื้นฐานจากความรู้และทักษะที่ศึกษา
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.83

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.79

3.94

0.73

4.06

0.64

3.94

0.71

สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก (3.94)
เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บั ณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหา โดยใช้พื้นฐานความรู้และทักษะที่ศึกษา มากที่สุด (4.06)
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
หัวข้อในการสารวจ
4.1 มี บุ ค ลิ ก ภาพและมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ดี สามารถ
ทางานเป็นทีมได้
4.2 สามารถเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
4.3 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.17

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.51

3.89
4.17

0.47
0.62

4.07

0.54
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สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก (4.07) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ
ให้บัณฑิตมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทางานเป็นทีมได้ อยู่ในระดับมาก (4.17) และให้
บัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก (4.17)
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวข้อในการสารวจ
5.1 ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ ย วข้ อ งอย่ างเหมาะสมในการศึ ก ษาค้ น คว้ า
และแก้ปัญหา
5.2 ใช้เทคโนโลยีในการสื บค้น ข้อมูล เก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แปลความหมาย และ
นาเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
5.3 มี ทั ก ษะการสื่ อ สารและน าเสนอได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
5.4 มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารได้ ม ากกว่ า
1 ภาษาและมีความเป็นสากล
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.72

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.57

3.94

0.73

3.89

0.76

3.61

0.89

3.79

0.73

สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้อ งการให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (3.79) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต มี ค วามต้ อ งการให้ บั ณ ฑิ ต สามารถใช้ เทคโนโลยี ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประมวลผลข้อมูล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับมาก (3.94)
จากผลการส ารวจคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ ต ามความต้ อ งการของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก (4.43) เมื่อจาแนกในแต่ละด้านพบว่ า คุณลักษณะบัณฑิตที่
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ต้ อ งการเรี ย งตามล าดั บ ได้ ดั ง นี้ ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ด้ า นความรู้ ด้ า นทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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จากการสารวจผู้ที่กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช. และ ปวส.)
1. ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 88.00 มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 12.00) โดยมี
อายุระหว่าง 16-20 ปี (ร้อยละ 70.00) ไม่ได้ทางาน ซึ่งมีแหล่งทุนสนับสนุน ร้อยละ 100.00
2. ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือก
ศึกษาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.14 S.D. = 0.89) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ความสะดวกของสถานที่เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ( = 4.06 S.D. = 0.77) รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายต่อเทอม ( = 3.98 S.D. = 0.81) และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ความสะดวกของสถานที่เรียนที่ศูนย์สระแก้ว ( = 0.51 S.D. =1.10)
3. ความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ผู้ ตอบแบบสอบถามสนใจในการศึ กษาต่ อในหลั กสู ตรระดั บปริญญาตรี มี ความคิ ดเห็ นต่ อ
หลั กสู ตร ในภาพรวมมี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมาก ( = 3.82 S.D. = 1.70) ข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
( = 3.95 S.D. = 1.61) รองลงมาคือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กลุ่มวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ( = 3.91 S.D. = 1.70) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม กลุ่ มวิชาเทคโนโลยี ก่อสร้างและสิ่ งแวดล้ อม ( = 3.86 S.D. = 1.63) หลั กสู ตรเทคโนโลยี
บั ณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี วิ ศวกรรม กลุ่ มวิ ชาเทคโนโลยี วิ ศวกรรมไฟฟ้ า ( = 3.85 S.D. = 1.82)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ ( = 3.82 S.D. = 1.80)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ( = 3.80 S.D. = 1.70) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เซรามิกส์ ( = 3.76 S.D. = 1.57) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ( = 3.75
S.D. = 1.67) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ( = 3.70
S.D. = 1.73)
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ภาคผนวก ี
แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
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แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
ระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)
ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน
F
F
F

ปัจจัยเสี่ยง
จานวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย
นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ความเพียงพอและเหมาะสมของห้องเรียนและห้องปฎิบัติการ

หมายเหตุ ความเสี่ ยงทั้งหมดมี 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ความเสี่ ยงด้านการดาเนินงาน (O) และความเสี่ ยงด้าน
กฎระเบียบ (C) ความเสี่ยงด้านใดมีค่าระหว่าง 20-25 ถือว่าสูงมาก ถ้ามีค่าระหว่าง 10-19 ถือว่าสูง และ มีค่าระหว่าง 1-9 ถือว่าปานกลาง
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ
หลักสูตร)

ความเสี่ยงด้านการ
เรียนการสอน

รายละเอียดความ
สูญเสีย
(ปัจจัยเสี่ยง)
จานวนนักศึกษาไม่ได้
ตามเป้าหมาย
นักศึกษาขาดทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ
ความเพียงพอและ
เหมาะสมของห้องเรียน
และห้องปฎิบัติการ

โอกาสที่จะเกิด
(1)

ผลกระทบความรุนแรง
(2)

คะแนน
ความเสี่ยง(ระดับ
ความเสี่ยง)
(1)×(2)

ระดับความเสี่ยง

3

3

9

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

3

3

9

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

3

3

9

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หมายเหตุ ระดับ ความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้)
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การกาหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ลาดับ
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร)

การควบคุมที่ควรจะมี

(1)
(2)
จานวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย 1. เร่งรัดทาหลักสูตรเพื่อเตรียมประชาสัมพันธ์
2. จัดทาแนวทางประชาสัมพันธ์หลักสูตรตาม
โรงเรียนมัธยมต่างๆ และทางเวปไซด์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ และเวปไซด์มหาวิทยาลัย
นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 1. จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกและส่งเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา
ความเพียงพอและเหมาะสมของ 1. เตรียมจัดหาห้องเรียนให้เพียงพอและเหมาะสม
ห้องเรียนและห้องปฎิบัติการ
กับการใช้งาน
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
3. ประสานงานกับศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยา
ศาตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ห้องปฎิบัติการร่วมกัน

การควบคุม การควบคุม วิธีจัดการ หมายเหตุ
ที่มีอยู่แล้ว ที่มีอยู่แล้ว ความเสี่ยง
ได้ผลหรือไม่
(3)
(4)
(5)
(6)

ควบคุม






ควบคุม





ควบคุม
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หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ × หมายถึง ไม่มี
ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ × ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
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แผนการดาเนินงานการจัดการความเสี่ยง
กระบวนการ
การควบคุมที่มีอยู่
ปฏิบัติงาน
(2)
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของเรื่องที่
ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม(1)
1. ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน
- จานวนนักศึกษา 1. เร่งรัดทาหลักสูตรเพื่อเตรียม
ไม่ได้ตามเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์
2. จัดทาแนวทางประชาสัมพันธ์
หลักสูตรตามโรงเรียนมัธยมต่างๆ
และทางเวปไซด์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และเวปไซด์มหาวิทยาลัย

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(3)

การจัดการ
ความเสี่ยง
(4)

ความ
ควบคุม
เสี่ยงปาน
กลาง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(ปัจจัยเสี่ยง)
(5)

1. การ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรไม่ทั่วถึง

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม)
(6)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(7)

1. วางแผนการ
มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์ และ
อาจารย์
กาหนดเวลาในการ
ผู้รับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน
หลักสูตร
เพื่อให้ทันการสอบ
คัดเลือกในระบบการรับ
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา (Admissions)
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กระบวนการ
การควบคุมที่มีอยู่
ปฏิบตั ิงานโครงการ/
(2)
กิจกรรม/ด้านของ
เรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม (1)
- นักศึกษาขาดทักษะ 1. จัดการเรียนการสอนโดยสอด
ด้านภาษาอังกฤษ
แทรก และส่งเสริมทักษะภาษา
อังกฤษให้แก่นักศึกษา
- ความเพียงพอและ
เหมาะสมของ
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ

1. ดาเนินการประสานงานกับคณะ
วิทยาศาสตร์เพื่อใช้ห้องปฏิบัติการ
และจัดหาอุปกรณ์ประจาห้อง
เพิ่มเติมร่วมกัน
2. จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(3)

การจัดการ
ความเสี่ยง
(4)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(ปัจจัยเสี่ยง)
(5)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม)
(6)

ความ
เสี่ยงปาน
กลาง

ควบคุม

1. นักศึกษาความรู้
จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษา
ภาษาอังกฤษเพิ่นขึ้นแต่ อังกฤษให้กับนักศึกษา
ขาดทักษะการนาไปใช้

ความ
เสี่ยงปาน
กลาง

ควบคุม

1. ความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการและ
ความเพียงพอของ
ครุภัณฑ์

เตรียมความพร้อม
ห้องปฏิบัติการและจัดซื้อ
ครุภัณฑ์

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(7)

ก.ย. 2561
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ก.ย. 2561
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
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ผู้รายงาน ...................................................................
ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร.
วันที่................เดือน...........................พ.ศ. ............

