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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

---------------------------------------------------------- 
ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้นคณะสาธารณสุขศาสตร์จึงขอประกาศคุณลักษณะบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือพร้อมเข้าสู่การฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพ และการประกอบ
วิชาชีพ ดังนี้ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติดีทั้งกาย วาจา ใจ เคารพค่านิยมพ้ืนฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ มีความขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละอุทิศตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และ 
เป็นแบบอย่างท่ีด ี

๒. ด้านความรู้ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางและเป็นระบบโดยมีการ
ผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ต่างๆ ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ได้อย่าง
เหมาะสม 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา มีทักษะในการคิดเชิงระบบ มีทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหา มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติงานได้ แสดงความคิดเห็นที่เป็นของตัวเองได้ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิชาการอย่างมีเหตุผล มีวิจารณญาณและความสามารถในการแก้ปัญหา 
มีความสามารถในการวิจัย และค้นคว้า 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน มีการ
ท างานเป็นทีม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ได้ดี มีจิตอาสาและการให้บริการที่ดี 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บ รวบรวม
ข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 

ประกาศ ณ วันที่   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ) 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
---------------------------------------------------------- 

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมเีครื่องแบบ เครื่องหมาย
และเครื่องแต่งกายของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังนั้นคณะสาธารณสุขศาสตร์จึงขอประกาศระเบียบ
ข้อบังคับเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานในวิชาชีพ และการ
ประกอบวิชาชีพในอนาคต ดังนี้ 

เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา มีดังนี้ 

๑. นักศึกษาหญิง 
๑.๑ เสื้อปกเชิ้ตปลายแหลม สีขาว แขนเสื้อยาวเพียงศอก ไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป ไม่มีกระเป๋า

เสื้อ ไมม่ีลวดลายและแนวสาบหลัง เนื้อผ้าไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมโลหะสีเงินที่มี
เครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ๕ เม็ด ติดเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ที่อกด้านซ้าย ตัวเสื้อมีความ
ยาวเพียงพอ เมื่อสวมใส่ให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย 

๑.๒ กระโปรง 
๑.๒.๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ใส่กระโปรงจีบรอบตัวสีด า เนื้อผ้าหนาพอสมควร ไม่มันวาว 

ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่า 
๑.๒.๒ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ - ๔ ใส่กระโปรงทรงตรงสีด า เอวสูง ด้านหลังผ่าป้ายแบบ

สุภาพ เนื้อผ้าเรียบ หนาพอสมควร ไม่บางจนเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่มันวาว และมีความยาว
เสมอเข่า 
๑.๓ เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัย 
๑.๔ รองเท้าหนังหุ้มส้น สีด า ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๒ นิ้ว 
๑.๕ ทรงผม 

๑.๕.๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทรงผม ทรงสุภาพสีด าหรือสีตามธรรมชาติ ไม่ย้อมหรือโกรกสี
ต้องรวบผมให้เรียบร้อยและผูกโบว์ริบบิ้นผ้าสีขาว 

๑.๕.๒ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ - ๔ ทรงผม ทรงสุภาพสีด าหรือสีตามธรรมชาติ ไม่ย้อมหรือ
โกรกสีต้องรวบผมให้เรียบร้อยและต้องติดเน็ตคลุมผมสีด า 
๑.๖ ภาพลักษณ์โดยรวมมีความเหมาะสม เช่น ตัดเล็บให้สั้นสะอาด ไม่ทาสีสัน และไม่มี

เครื่องประดับแฟชั่น (สร้อยคอ ต่างหู กิ๊บติดผมหรือไม่คาดผม ฯลฯ)  
๑.๗ เสื้อวอร์ม ให้ใส่เสื้อวอร์มของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เท่านั้น 
๑.๘ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ - ๔ ให้ติดป้ายชื่อที่อกเสื้อด้านขวา 
๑.๙ นักศึกษามุสลิม เสื้อปกเชิ้ตปลายแหลม สีขาว เนื้อผ้าเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ไม่ยืด ไม่บาง ไม่

รัดรูป ไม่จับเกล็ด ขนาดพอเหมาะ แขนยาว ไม่พับแขนเสื้อ สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นสายเข็มขัด 
ผ้าคลุมศีรษะสีขาว หรือสีด า ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นผ้าลูกไม้ กระโปรงจีบรอบตัวสีด า เนื้อผ้าหนาพอสมควร 
ไม่มันวาว ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมข้อเท้า 

/๒. นักศึกษาชาย… 
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๒. นักศึกษาชาย 
๒.๑ เสื้อปกเชิ้ตปลายแหลม สีขาว เนื้อผ้าเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ไม่ยืด ไม่บาง ไม่รัดรูป ไม่จับเกล็ด 

ขนาดพอเหมาะ แขนยาว ไม่พับแขนเสื้อ ติดกระดุมสีขาว มีกระเป๋าที่อกเสื้อด้านซ้าย สอดชายเสื้อไว้ใน
กางเกงให้เห็นสายเข็มขัด 

๒.๒ กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ เนื้อผ้าเรียบสีด า และหนาพอสมควร ไม่บางจนเกินไป 
ไมร่ัดรูป ไม่มีลวดลาย ไม่มันวาว มีหูสอดเข็ดขัด 

๒.๓ สวมเนคไทสีเขียวของมหาวิทยาลัย กลัดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่เนคไท 
๒.๔ เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัย 
๒.๕ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย ถุงเท้ายาวสีด าหรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย 
๒.๖ ทรงผม ทรงสุภาพสีด าหรือสีตามธรรมชาติ เช่น รองทรง ไม่ย้อมหรือโกรกสี ไม่ไว้หนวดเครา 
๑.๗ ภาพลักษณ์โดยรวมมีความเหมาะสม เช่น ตัดเล็บให้สั้นสะอาด ไม่ทาสีสัน และไม่มี

เครื่องประดับแฟชั่น (สร้อยคอ ต่างหู กิ๊บติดผมหรือไม่คาดผม ฯลฯ) 
๒.๘ เสื้อวอร์ม ให้ใส่เสื้อวอร์มของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เท่านั้น 
๑.๙ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ - ๔ ให้ติดป้ายชื่อที่อกเสื้อด้านขวา 

๓. เครื่องแต่งกายชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ข้อปฏิบัติในการสวมใส่ชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะสาธารณสุขศาสตร์จะให้สวมใส่ชุดฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเท่านั้น ยกเว้นจะสวมใส่ในรายวิชาตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาเห็นสมควรต่อการปฏิบัติ 

  ๓.๑ นักศึกษาชาย 
๓.๑.๑ เสื้อปกฮาวายสีฟ้าลายเส้นหรือเสื้อกาวน์ฟ้า ปล่อยชายเสื้อปลายแขนไม่พับมี

กระเป๋าที่อกด้ายซ้าย ๑ ใบ ปักเครื่องหมายมหาวิทยาลัย อกด้านขวาติดป้ายชื่อ - นามสกุล และ
ชื่อหลักสูตร ชายเสื้อด้านล่างมีกระเป๋า ๒ ใบ ที่กระเป๋ามีสาบ เสื้อด้านหลังผ่าเย็บติดกัน ช่วงเอว
มีสาบและจีบด้านละ ๒ จีบ 

๓.๑.๒ กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ เนื้อผ้าเรียบสีด า และหนาพอสมควร ไม่บาง
จนเกินไป ไม่รัดรูป ไม่มีลวดลาย ไม่มันวาว มีหูสอดเข็ดขัด 

๓.๑.๓ เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัย 
๓.๑.๔ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย ถุงเท้ายาวสีด าหรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย 
๓.๑.๕ ทรงผม ทรงสุภาพสีด าหรือสีตามธรรมชาติ เช่น รองทรง ไม่ย้อมหรือโกรกสี ไม่

ไว้หนวดเครา 
๓.๑.๖ ภาพลักษณ์โดยรวมมีความเหมาะสม เช่น ตัดเล็บให้สั้นสะอาด ไม่ทาสีสัน และ

ไม่มีเครื่องประดับแฟชั่น (สร้อยคอ ต่างหู กิ๊บติดผมหรือไม่คาดผม ฯลฯ) 

 ๓.๒ นักศึกษาหญิง 
๓.๒.๑ เสื้อปกฮาวายสีฟ้าลายเส้นหรือเสื้อกาวน์ฟ้า ปล่อยชายเสื้อปลายแขนไม่พับมี

กระเป๋าที่อกด้ายซ้าย ๑ ใบ ปักเครื่องหมายมหาวิทยาลัย อกด้านขวาติดป้ายชื่อ - นามสกุล และ
ชื่อหลักสูตร ชายเสื้อด้านล่างมีกระเป๋า ๒ ใบ ที่กระเป๋ามีสาบ เสื้อด้านหลังผ่าเย็บติดกัน ช่วงเอว
มีสาบและจีบด้านละ ๒ จีบ 

๓.๒.๒ กระโปรงทรงตรงสีด า เอวสูง ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ เนื้อผ้าเรียบ หนา
พอสมควร ไม่บางจนเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่มันวาว และมีความยาวเสมอเข่า 

๓.๒.๓ เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัย 
/๓.๒.๔ รองเท้าหนังหุ้มส้น… 
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๓.๒.๔ รองเท้าหนังหุ้มส้น สีด า ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๒ นิ้ว 
๓.๒.๕ ทรงผม ทรงสุภาพสีด าหรือสีตามธรรมชาติ ไม่ย้อมหรือโกรกสีต้องรวบผมให้

เรียบร้อยและต้องติดเน็ตคลุมผมสีด า 
๓.๒.๖ ภาพลักษณ์โดยรวมมีความเหมาะสม เช่น ตัดเล็บให้สั้นสะอาด ไม่ทาสีสัน และ

ไม่มีเครื่องประดับแฟชั่น (สร้อยคอ ต่างหู กิ๊บติดผมหรือไม่คาดผม ฯลฯ) 

๔. เครื่องแต่งกายชุดกีฬา 
๔.๑ เสื้อผ้ายืดตามแบบที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ก าหนด หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ก าหนด 
๔.๒ กางเกงวอร์ม ให้ใส่กางเกงวอร์มของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เท่านั้น 
๔.๓ รองเท้าผ้าใบสีสุภาพ 
๔.๕ ถุงเท้าสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย 

๕. การศึกษาเล่าเรียน 
  ๕.๑ นักศึกษาตั้งใจเรียน 
  ๕.๒ เข้าเรียนตรงตามเวลาที่ก าหนดทุกรายวิชา 
  ๕.๓ ท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ และส่งตามเวลาที่อาจารย์ก าหนด 
  ๕.๔ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม ตามแผนพัฒนานักศึกษาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ก าหนด 

หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังกล่าว นักศึกษาจะไม่ผ่านการมีคุณลักษณะความเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่สามารถส่งนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชา
สาธารณสุข ณ สถานฝึกปฏิบัติการสอนนอกมหาวิทยาลัยได้ 

   ประกาศ ณ วันที่   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ) 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 


