
                                                                                  
 

 
 

(ร่าง) 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ   
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี



สารบัญ 
 

  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 3 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 3 
 9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
 
4 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
6 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

 
6 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 9 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 12 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 12 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 12 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 16 
 4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 38 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 39 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 39 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 40 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 

หลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

43 
 



                                                                                  
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 
หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 49 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 49 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 49 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 50 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 51 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 51 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 51 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 52 
 1. การบริหารหลักสูตร 52 
 2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 52 
 3. การบริหารคณาจารย์ 53 
 4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 54 
 5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 55 
 6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของ 

ผู้ใช้บัณฑิต 
 

58 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 61 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 62 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 62 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 62 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 62 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 62 

ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก) 

 
 
 

64 
 ภาคผนวก ข ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีที่ 206/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

 
 

94 
 

 
 



                                                                                  
 

 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 
 ภาคผนวก ค รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ 

 
96 

 ภาคผนวก ง รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 100 
 ภาคผนวก จ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

                ประจ าหลักสูตร 
104 

 ภาคผนวก ฉ รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความ
ต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

116 

 ภาคผนวก ช ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (MOU) 123 
 ภาคผนวก ซ แผนบริหารความเสี่ยง 130 
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(ร่าง) 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ/วิทยาลัย  :  สาธารณสุขศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย  :    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
        สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
ภาษาอังกฤษ  :    Doctor of Public Health Program in Health System  
                                Management 
 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ) 
 ชื่อย่อ  :    ส.ด. (การจัดการระบบสุขภาพ) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Doctor of Public Health (Health System Management) 
 ชื่อย่อ  :    Dr.P.H (Health System Management) 

 
3. วิชาเอก   ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี  
5.2 ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
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5.3 การรับเข้าศึกษา  
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดี  

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                       
ที่จั ดการเรียนการสอนโดยตรง โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้แก่  
  1) สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา มีความร่วมมือในลักษณะจัดประชุมวิชาการร่วมกัน 
สนับสนุนเครื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรของสมาคมฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ให้ค าปรึกษาความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขแนวใหม่ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์และทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ แบบ
โควต้าได ้
   2) ส านักงานสาธารณสุข (สสจ.) จังหวัดปทุมธานี มีความร่วมมือในลักษณะสนับสนุน
การจัดกิจกรรมวิชาการร่วมกัน เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานหรือศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการสุขภาพ
ในพ้ืนที ่การส่งบุคลากรของ สสจ. จังหวัดปทุมธานี มาศึกษาต่อในหลักสูตรฯ แบบโควต้า 
   3) บริษัทเวลเนส ออสปิตอล จ ากัด มีความร่วมมือในลักษณะสนับสนุนด าเนินงาน
การวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียนการสอนในด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณืและสถานที่ 
  4) เครือข่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Thai Public Health Education Institutes 
Network: THAIPHEIN) ความเกี่ยวข้องในเครือข่ายสาธารณสุขร่วมกันในลักษณะเชิญเป็นอาจารย์
พิเศษ หรือเป็นวิทยากรบรรยาย และจัดประชุมวิชาการร่วมกัน (ภาคผนวก ช) 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษาที ่2564 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ [ครั้งที่]/ [ปี พ.ศ.] 
เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]  
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งที่ [ครั้งที]่/ [ปี พ.ศ.] เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]  
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
      หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ฯลฯ  
8.2 นักวิจัยทางด้านสาธารณสุขในระดับมหภาค ระดับมหภาคในองค์กรหรือหน่วยงานที่  

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.3 นักพัฒนาและวางแผนด้านสาธารณสุขในระดับชาติและนานาชาติ  
8.4 ผู้เชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาทางวิชาการด้านสาธารณสุข  
8.5 นักวิชาการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพ  
8.6 นักวิชาการสาธารณสุข หรือต าแหน่งอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
8.7 ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสาธารณสุข  

 
9. ชื่อ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา  

 
สถาบัน 

การศึกษา 
ปีที่จบ 

1 นางสาว
พรรณ ี
บัญชรหัตถกิจ 

รอง
ศาสตราจารย ์

Dr.PH (Health Education& 
Behavioral Science) 
(International Program) 
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 

  ค.บ.(สุขศึกษาและ       
  เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 
 
 
 

2531 
2526 

2 นางภูษิตา 
อินทร
ประสงค ์

รอง
ศาสตราจารย ์

พบ.ด.(การบรหิารการพัฒนา) 
M.P.A. (Public 
Administration) 
 
 
ค.บ. (พยาบาลศึกษา) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์
Roosevelt 
University, 
Chicago, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลยั 

2539 
 

2525 
 
 

2521 
 

3 นายรัฐพล   
ศิลปรัศม ี

อาจารย ์ ปร.ด.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 

   วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)  
 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

2559 
2551 
2544 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี และพ้ืนที่ท าการศึกษาวิจัยในพื้นที่ปฏิบัติงานของผู้เรียน 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

นโยบายประเทศไทย 4.0 ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายของ
รัฐบาลในส่วนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ พศ. 2561 และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และเชื่อมโยงใกล้ชิดกัน    
จึงจ าเป็นต้องสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  เพ่ือผลักดันให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  
    ดังนั้นประเทศต้องเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคลากรสาธารณสุขให้มีคุณภาพ มีความ
พร้อมในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านสมรรถนะ และด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ควบคู่กับการพัฒนาวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  ท าให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความเท่าเทียม 
กัน “ประชาชนทุกช่วงวัยมีหลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม 
ถ้วนหน้า และครบวงจร ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิต มีความม่ันคงทางรายได้ มีความตื่นตัวใน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ สังคม และเศรษฐกิจเติบโตอย่างสมดุลบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” นอกจากนี้จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์
เร็วขึ้น ท าให้เกิดภาวะพ่ึงพิงสูง เป็นปัญหาสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจากความเสื่อม
ของผู้สูงอายุ  ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ และการทดแทนแรงงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ จากผลกระทบดังกล่าว  
ท าให้ประชาชนเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันเพ่ิมข้ึน 

การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตนี้ จึงตอบสนองนโยบายประเทศไทย 
4.0 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570  ตอบสนองเป้าหมายที่ 3 ของ SDGs และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ เน้นการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  การส่งเสริมการพัฒนาภารกิจด้านการวิจัยทั้งปริมาณและ
คุณภาพ ประยุกต์ผลการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาการอุดมศึกษา  
ผลิตผู้บริหาร/นักวิชาการสาธารณสุขรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเป็นผู้น าทางการเปลี่ยนแปลง  พัฒนาการ
จัดการงานสาธารณสุขทุกระดับให้สอดคล้องกับการพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ    ซึ่งส่งผลให้
บุคลากรสาธารณสุขจ าเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อสภาวะและเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  



                                                                                 5 
 

  ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงต้องน าปัญหาสุขภาพของประชาชนต่างๆ มา
พิจารณาอย่างรอบด้านและให้ความส าคัญกับการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเชิงลึกในการแก้ปัญหาที่
ซับซ้อน ในด้านการจัดการระบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพให้แกป่ระชาชน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
หลักสูตรที่เสนอเปิดใหม่มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศในด้านการยกระดับคุณภาพ

บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ข้อ 5.2 ดังนี้ 
“5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา 

สร้างกลไก จัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การ
กระจายบุคลากรและ ทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น” 
 หลักสูตรที่เสนอเปิดใหม่ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 
ตามค าแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ
รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย จ านวน 4 ข้อ คือ ข้อ 8.2.1, 8.2.2, 8.6.2 และ 9.2 ดังนี้ 

8.2.1  ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคน ทุกช่วงวัย
ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลย ี และการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน  

8.2.2  จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ทั้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศใน
อนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึง มี
ทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะ 
ความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

8.6.2   พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่
หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และ
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

9.2   ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุข
ภาวะ สร้างระบบรับมือต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจร และบูรณาการจัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวช
ศาสตร์ ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 



                                                                                 6 
 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญ และทักษะเชิงวิชาชีพขั้นสูงในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการวิจัย  สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ 
รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยง และบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ  น าสู่พันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ในการมุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล  
มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ส านึกในความเป็นไทย  มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น    

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้ 
มีคุณภาพมีความเชี่ยวชาญ และทักษะเชิงวิชาชีพขั้นสูง   ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของ
สังคมไทย  สามารถบูรณาการความรู้เนื้อหาศาสตร์ด้านสาธารณสุขให้เข้ากันกับภูมิปัญญาท้องถิ่น   
วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยง และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้
อย่างต่อเนื่อง   เพ่ือพัฒนาชีวิตคนในท้องถิ่น ชุมชน และสังคม รวมทั้งการส่งเสริม และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนสืบไป 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
ไม่มี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ  บริหาร

จัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
 ในสังคมมนุษย์ มนุษย์คือทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด คุณภาพของคนเป็นเรื่องที่มีความส าคัญใน
การพัฒนาสังคม ปัจจัยที่มีความส าคัญยิ่งยวดของคุณภาพคนคือสุขภาพที่ดี ซึ่งต้องอาศัยระบบ 
การจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ  ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อสังคม 

1.2  ความส าคัญ   
สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เนื่องจากการก้าวเข้าสู่ยุคสารสนเทศ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศแบบไร้สาย การรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นเรื่องง่ายและ
สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน  มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับ
การสื่อสารด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ท าให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวก และเชิงลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องของพฤติกรรมสุขภาพ 

 จากกระแสโลกาภิวัตน์ และความเจริญทางด้านวัตถุในปัจจุบัน ที่เอ้ือให้การสื่อสารและการ
คมนาคม ขนส่งต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรแบบไร้พรมแดน 
มีการขนส่งสินค้า พืช สัตว์ และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ข้ามประเทศเพ่ิมมากขึ้น ท าให้โอกาสที่โรค
ชนิดใหม่หรือโรคติดต่อ สามารถแพร่ระบาดไปยังส่วนต่างๆของโลกได้ง่ายและเร็วขึ้น ในบริบทของ
ประเทศไทยนั้นพบว่า การอพยพเข้าของแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชายแดน ส่งผลให้
เกิดการแพร่ระบาดขึ้นใหม่ของโรคท่ีประเทศไทยเคยควบคุมได้แล้วในอดีต รวมทั้งโรคอุบัติใหม่ที่ไม่
เคยเกิดขึ้นในโลก ดังนั้น การร่วมมือกันในเรื่องการป้องกันและการควบคุมโรคท้ังในคน และสัตว์เป็น
ประเด็นส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการเตรียมการรองรับที่ดี 

โครงสร้างของระบบบริการสาธารณสุขประกอบด้วย ระบบต่างๆ 6 ด้าน คือ 1) ระบบบริการ 
ได้แก่ การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 2) ก าลังคนด้านสุขภาพ 3) ระบบข้อมูล
ข่าวสารสุขภาพ 4) เทคโนโลยีด้านการแพทย์ ได้แก่ ยา และเวชภัณฑ์  เครื่องมือในการตรวจ
วินิจฉัยโรค และเครื่องมือในการรักษา 5) งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และ 6) ภาวะผู้น าและ
ธรรมาภิบาลของระบบ ระบบบริการสาธารณสุขทั้ง 6 ด้าน นี้ มีเป้าหมายที่ต้องการบรรลุอยู่ 4 
ประการ คือ 1) เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างประชากรกลุ่มต่างๆ ในการได้รับบริการและการมี
สุขภาวะที่ดี 2) เพ่ือท าให้มั่นใจว่าการบริการสุขภาพนั้นได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ระดับที่น่าพอใจ 3) เพ่ือให้มั่นใจว่ามีระบบป้องกันความเสี่ยงด้านสังคม และการเงินจากค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ และ 4)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการในด้านการจัดสรรทรัพยากรและเทคโนโลยี 

การบรรลุเป้าหมายทั้ง 4 ประการนี้จ าเป็นต้องค านึงถึง การเข้าถึงบริการ  และความ
ครอบคลุมของบริการสาธารณสุข และบริการต่างๆที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย  
ระบบบริการสาธารณสุขของไทย เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้า ประชาชน
ได้รับการรักษาพยาบาล และการป้องกันโรคที่จ าเป็นอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่
ที่ดี  ท าให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความเท่าเทียมกัน นอกจากนี้จากสถานการณ์ปัจจุบันที่
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ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ ท าให้เกิดภาวะพ่ึงพิงสูง เป็นปัญหาสาธารณสุขในการดูแล
ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจากความเสื่อมของผู้สูงอายุ  ตลอดจนปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก และการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจพลิกผัน  การทดแทนแรงงานด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ ท าให้คนตกงานเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพแบบองค์รวม จากผลกระทบดังกล่าว ท าให้
ประชาชนเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ เพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพของประชาชน ดังนั้นการ
ป้องกันความเสี่ยงทางสังคม จ าเป็นต้องผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านสาธารณสุขในด้านการจัดการ
ระบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือพัฒนางานสาธารณสุขให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
และช่วยลดภาวะพ่ึงพิงของการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุต่อไป  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตระหนักถึง
ความส าคัญการสาธารณสุข จึงพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิตให้สอดคล้องและ
ตอบสนองต่อมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญ และ
ทักษะเชิงวิชาชีพการสาธารณสุขขั้นสูง มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยง และบูรณาการ
ศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์ อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  เพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ  เน้นการพัฒนาการสาธารณสุขที่ตรงกับความ 
ต้องการของท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาในภาพรวม 

1.3 วัตถุประสงค์  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
1.3.1 มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีดุลยพินิจเชิงจริยธรรมที่สอดคล้องกับบริบททาง

สังคมและวัฒนธรรม มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.3.2 มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการการจัดการระบบ
สุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

1.3.3 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน สร้างนวัตกรรมและบูรณา
การในการจัดการระบบสุขภาพที่ซับซ้อน และการส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
แนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูงได ้

1.3.4 มีทักษะความสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนทางวิชาชีพสาธารณสุข
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  สื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผิดชอบงานต่อสังคมทางวิชาชีพสาธารณสุขได้  

1.3.5 มีความสามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการใช้
เครื่องมือในการสื่อสาร และถ่ายทอดองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพได้ 
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2. แผนการพัฒนา 
 คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา (3 ปี) 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1 พัฒนาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรดุษฎี 
บัณฑิต ให้มีมาตรฐาน
ตามท่ี สป.อว.ก าหนด 
และสอดคล้อง กับงาน
ด้านการสาธารณสุข และ
การส่งเสริมสุขภาพทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 
2552 

2. ติดตามประเมินหลักสูตร
ทุกปีการศึกษา 

3. ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ในความต้องการของงาน
ด้านสาธารณสุข การ
ส่งเสริมสุขภาพ และ
ปัญหาสาธารณสุขที่
เปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน 

ตัวบ่งชี้ 
1. หลักสูตรผ่านเกณฑ์การ

ประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทุกปี
การศึกษา มีผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.01 

2. จ านวนครั้งการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร อย่างน้อย 3 ครั้ง/
ภาคการศึกษา 

3. ระดับความพึงพอใจในทักษะ 
ความรู้ ความสามารถในการ
ท างานของบัณฑิต จากผู้ใช้
บัณฑิต โดยค่าเฉลี่ยมากกว่า 
3.01 

หลักฐาน 
1. รายงานผลการประเมิน
ตนเองของหลักสูตร(SAR) 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
4. รายงานผลการพิจารณา
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย 
5. สมอ.08 

2. พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะ
ด้านการเรียนการสอนที่
ทันสมัย สามารถใช้ระบบ
เทคโนโลยีในการเรียนการ
สอนได้อย่างประสิทธิภาพ 
และปฏิบัติงานได้จริง 
พัฒนาบุคลากรสาย

1. จัดการเรียนการสอนแบบ 
ใหม่ ABCD (Activity-
based Learning, 
Blended Learning, 
Cooperative Learning, 
Design Thinking) เช่น 
project-based, 

ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ

เรียนการสอนแบบ ABCD 
2. จ านวนบุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้  
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
สนับสนุนให้สามารถ
ช่วยเหลืออาจารย์ในการ
เตรียมพร้อมต่อการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอนที่ทันสมัย 

problem-based, 
collaborative-based, 
deep-learning เป็นต้น 

2. เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ท างานของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรในทักษะ 

3. ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 4.00 

หลักฐาน 
1. มคอ.3 
2. ค าสั่งเข้าอบรม ประชุม 
สัมมนา หรือดูงานของ 
บุคลากร  
3. ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

3. พัฒนานักศึกษาในหัวข้อ
การวิจัย เพ่ือการผลิตองค์
ความรู้ด้านสาธารณสุข 

ก าหนดเป้าประสงค์การวิจัย
เน้นนวัตกรรมการสาธารณสุข 

ตัวบ่งชี้  
- จ านวนหัวข้อการวิจัยที่เน้น
นวัตกรรมการสาธารณสุข 
หลักฐาน  
- ผลงานวิจัยนวัตกรรมการ
สาธารณสุขที่ได้รับการตอบรับ
การตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

4.  พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ   
    ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งาน 
    สู่สากล และการเรียนรู้ผ่าน 
    ประสบการณ์ตรงจาก 
    ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติและ 
    นานาชาต ิ 
 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
และเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 
ให้นักศึกษามีการค้นคว้าจาก
ต ารา วารสาร ภาษาอังกฤษ 
เขียนรายงานและน าเสนอ
รายงาน/ผลงานวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 

 ตัวบ่งช้ี 
1. จ านวนรายวิชา อย่างน้อย 
1 รายวิชาที่มีการเรียนการ
สอน การน าเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษ 
2. จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
ประชุม/น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ/นานาชาติ อย่าง
น้อย 1คน 
หลักฐาน 
1. มคอ.3 
2. รายงานการเข้าร่วมประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ 
proceeding 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
5. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ 
    เรียนรู้ให้แก่นักศึกษาทั้งใน 
    ห้องเรียนและนอก 
    ห้องเรียน 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
และเทคโนโลยีของทั้ง
มหาวิทยาลัย คณะ และจัด
ประสบการณน์อกชั้นเรียน ได้
มีเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
น าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

 ตัวบ่งช้ี 
1. จ านวนรายวิชา อย่างน้อย 
1 รายวิชาที่มีการเรียนการ
สอน การน าเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษ 
2. จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
ประชุม/น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ/นานาชาติ อย่าง
น้อย 1คน 
หลักฐาน 
1. มคอ.3 
2. รายงานการเข้าร่วมประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ 
proceeding 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 (ภาคผนวก ก)   

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
มี  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน   เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  2.2.1  คุณสมบัติเฉพาะ กรณีเข้าศึกษาแบบ 1.1 

        1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข-
ศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
          2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ส าเร็จการศึกษาโดยการท าวิทยานิพนธ์ในระดับ
มหาบัณฑิตในลักษณะการท าวิจัย มีค่าหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.5 หรือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00  
มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00   
          3) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ก าหนด  
          4) มีผลงานวิจัยเผยแพร่ตีพิมพ์ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือฐานข้อมูลระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ผลงาน  โดยเป็นชื่อแรกหลังจากส าเร็จ



                                                                                 13 
 

การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือ ระดับปริญญาตรี (ซึ่งไม่ใช่ผลงานที่ใช้ในการส าเร็จ
การศึกษา)  
              5) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตาม (1) - (4) อาจ
ได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต   

2.2.2 คุณสมบัติเฉพาะ กรณีเข้าศึกษาแบบ 2.1 
     1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข-

ศาสตร์ และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง มีค่าหน่วยกิตไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต  

      2)  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 
                3) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ก าหนด  

4) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตาม (1) - (4) อาจได้รับการ
พิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต  
หมายเหตุ: กรณีผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโทใน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่ามาก่อน จ าเป็นต้องลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาพ้ืนฐานความรู้ทางสาธารณสุขศาสตร์ โดยไม่นับหน่วยกิต ตามค าแนะน าของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 ภาษาอังกฤษ อาจไม่ผ่านเกณฑ์ 
2.3.2 มีภารกิจการท างาน ไม่สามารถลาเรียนได้ในเวลาราชการของภาคปกติได้ 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษให้นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ 

ได้เรียนรายวิชา VLE703 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
2.4.2 รับเข้าศึกษาในภาคปกติตามระบบ และจัดการเรียนการสอนในวันปกติ และ/หรือ 

วันเสาร์อาทิตย์ หรือผ่านระบบออนไลน์ 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
      2.5.1 แบบ 1.1  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 
 
      2.5.2 แบบ 2.2  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 
 

2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. ค่าลงทะเบียน 584,000 1,117,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าที่ดินและ  
                สิ่งก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
1,800,000 
399,000 

 
460,000 

 
100,000 

 
1,890,000 
726,000 

 
460,000 

 
480,000 

 
1,984,500 
1,053,000 

 
460,000 

 
480,000 

 
2,083,725 
1,053,000 

 
460,000 

 
480,000 

 
2,187,911 
1,053,000 

 
460,000 

 
480,000 

รวมรายรับ 3,343,000 4,673,000 5,727,500 5,826,725 5,930,911 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,725 2,187,911 
2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสด ุ
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

 
252,000 
30,000 
45,000 
72,000 

 
504,000 
60,000 
90,000 
72,000 

 
756,000 
90,000 
135,000 
72,000 

 
756,000 
90,000 
135,000 
72,000 

 
756,000 
90,000 
135,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    2.2 ค่าครุภณัฑ์ 

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
480,000 

 
460,000 
480,000 

 
460,000 
480,000 

 
460,000 
480,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

รวมรายจ่าย 2,849,000 3,646,000 4,067,500 4,166,725 4,270,911 

จ านวนนักศึกษา 5 10 15 15 15 

รายจ่ายเฉลี่ย/ปี 569,800 364,600 271,167 277,782 284,727 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 284,727 บาท/คน/ปี (อ้างอิงปีงบประมาณ 2568) 
 

2.7  ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
(ภาคผนวก ก) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 

2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่า

ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้    

จ าแนกเป็น 2 แบบ คือ   แบบ 1.1 By Research แบบ 2.1 By Coursework โดย
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาเลือก  
และดุษฎีนิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิต แยกแต่ละหมวดดังนี้ 

 

หมวดวิชา 
แบบ 1 แบบ 2 

แบบ 1.1 (หน่วยกิต) แบบ 2.1 (หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     1.1 ไม่นับหน่วยกิต 6 ไม่นับหน่วยกิต 3 
    (หลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการระบบสุขภาพ) 

1.2 ไม่นับหน่วยกิต 15 
 

ไม่นับหน่วยกิต 15 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน    9 
2.1 วิชาบังคับ  -  9 
2.2 วิชาบังคับ 
     (วิชาสัมมนา) 

 -   ไม่นับหน่วยกิต 3 

3. หมวดวิชาเลือก 
   จ านวนไม่น้อยกว่า 

  
- 

  
3 

4. ดุษฎีนิพนธ์  48  36 
รวมหน่วยกิต  48  48 

หมายเหตุ  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
              1.1 นักศึกษา แบบ 1.1 ทีส่อบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ จ าเป็นต้องเรียนหมวดวิชา
เสริมพ้ืนฐาน รายวิชา VLE703 โดยไม่นับหน่วยกิต และวิชาสัมมนา โดยไม่นับหน่วยกิต 

    1.2 นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทางสาธารณสุขในระดับปริญญาโทไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องเรียน 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานเพ่ิมเติมของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ โดยไม่นับหน่วยกิต ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 

3.1.2.1 แบบ 1.1 (เน้นการวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่)  
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   6    หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
2) ดุษฎีนิพนธ์       48   หน่วยกิต 
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3.1.2.2 แบบ 2.1 (เน้นการวิจัยที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ)  
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน        3    หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน        9    หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาบังคับ       9    หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ ไม่นับ 

หน่วยกิต 
      3    หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือก     3     หน่วยกิต 
4) ดุษฎีนิพนธ์     36    หน่วยกิต 

 
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   
1.1 แบบ 1.1  จ านวนไม่น้อยกว่า                      6   หน่วยกิต 

 
รหัส ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 

VLE703 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎีบัณฑิต         3(3-0-6) 
 Academic English for Doctoral Students   

PHD811 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 1  1(0-2-1) 
 Docteral Seminar in Public Health 1  

PHD812 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 2  1(0-2-1) 
 Docteral Seminar in Public Health 2   

PHD813 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 3  1(0-2-1) 
 Docteral Seminar in Public Health 3  

          1.2 แบบ 2.1  จ านวนไม่น้อยกว่า                    3   หน่วยกิต 
 

 

รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
VLE703 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-6) 

                         Academic English for Doctoral Students              3(3-0-6) 
      2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน เฉพาะแบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า           12 หน่วยกติ 
         2.1 กลุ่มวิชาบังคับ    จ านวนไม่น้อยกว่า                   9 หน่วยกิต 

  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

PHD701 วิจัยขั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมการสาธารณสุข 
แนวใหม่ 
Advanced Research and Innovation 
Development in  New Public Health 
 

3(2-3-6) 
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     PHD702 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพขั้นสูง 3(2-3-6) 
 Advanced Biostatistics and Health Research 

Methodology 
 

      PHD703 ภาวะผู้น าและการจัดการระบบสุขภาพขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Leadership and Advanced Health System 

Management 
 

                 2.2 กลุ่มวิชาบังคับ (วิชาสัมมนา) ไม่นับหน่วยกิต                3 หน่วยกิต 
  

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   PHD811 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 1  1(0-2-1) 
 Docteral Seminar in Public Health 1  
   PHD812 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 2  1(0-2-1) 
 Docteral Seminar in Public Health 2   
   PHD813 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 3  1(0-2-1) 
 Docteral Seminar in Public Health 3  

         3) หมวดวิชาเลือก เฉพาะ แบบ 2.1    จ านวนไม่น้อยกว่า          3             หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHD704 การก าหนด การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล

นโยบายสาธารณสุข 
3(3-0-6) 

 Policy Formation, Implementation, and Public 
Health Policy Evaluation 

 

PHD705 
 
 
 

ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ในงาน
สาธารณสุข 
Advanced Health Behavior Theory and Application 
for Publich Health  

3(3-0-6) 

PHD706 การส่งเสริมสุขภาพขั้นสูงในวิถีชีวิตใหม่ 
Advanced Health Promotion in New Normal 
Lifestye 

3(3-0-6) 

PHD707 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขขั้นสูง  
Advanced Health Economics 

3(3-0-6) 

PHD708 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
Sustainable Environmental Health Management  

3(3-0-6) 

PHD709 การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Qualitative Research for Health Science Research 
 

3(3-0-6) 
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PHD710 ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการจัดการภัยพิบัติ 
Health Literacy and Disaster Management 

3(3-0-6) 

PHD711 วิทยาการระบาดขั้นสูง 
Advanced Epidermiology 

3(3-0-6) 

PHD712 ระบบสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือดูแลสุขภาพทางเลือก 
Holistic Health System for Alternative Health Care 

3(3-0-6) 

PHD713 สุขภาพโลกกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
Global Health and Health Promotion in Aging 

3(3-0-6) 

4) ดุษฎีนิพนธ์  
4.1) แบบ 1.1 เลือกดุษฏีนิพนธ์  จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

  

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHD897 ดุษฎีนิพนธ์   48 

 Dissertation  
 
 

 

          4.2) แบบ 2.1 เลือกดุษฎีนิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า            36                     หน่วยกิต 
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHD899 ดุษฎีนิพนธ์  1  36 

 Dissertation 1  
 
หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6 และ 7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
VLE หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
PHD หมู่วิชาสาธารณสุขศาสตร์ส าหรับดุษฎีบัณฑิต 

 
 
 
 
 



                                                                                 20 
 

 
3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  

1) แบบ 1.1  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE703 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎี
บัณฑิต  

3(3-0-6) 
ไม่นับ 

หน่วยกิตต 
PHM601 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 

ไม่นับ 
หน่วยกิต 

PHM604 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย 

3(3-0-6) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 
PHM606 การจัดการทรัพยากรสุขภาพ 3(3-0-6) 

ไม่นับ 
หน่วยกิต 

PHM622 นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 

3(2-2-5) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 
PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 

ไม่นับ 
หน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ PHD897 ดุษฎีนิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 6 

หมายเหตุ  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
              1.นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ จ าเป็นต้องเรียนหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
รายวิชา VLE703 โดยไม่นับหน่วยกิต  

    1.2 นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทางสาธารณสุขในระดับปริญญาโทไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องเรียน 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานเพ่ิมเติมของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ โดยไม่นับหน่วยกิต ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน PHD811 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 1 1(0-2-1)  

ไม่นับ 
หน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ PHD897 ดุษฎีนิพนธ์   6 
รวมหน่วยกิต 6 

หมายเหตุ  นักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  วิชาสัมมนา โดยไม่นับหน่วยกิต  
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน PHD812 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 2 1(0-2-1)  

ไม่นับ 
หน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ PHD897 ดุษฎีนิพนธ์   9 
รวมหน่วยกิต 9 

หมายเหตุ  นักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  วิชาสัมมนา โดยไม่นับหน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน PHD813 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 3 1(0-2-1)  

ไม่นับ 
หน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ PHD897 ดุษฎีนิพนธ์   9 
รวมหน่วยกิต 9 

หมายเหตุ  นักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  วิชาสัมมนา โดยไม่นับหน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ PHD897 ดุษฎีนิพนธ์  9 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ PHD897 ดุษฎีนิพนธ์  9 

รวมหน่วยกิต 9 
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2) แบบ 2.1  

 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE703 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎี
บัณฑิต  

3(3-0-6) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 
PHM601 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 

ไม่นับ 
หน่วยกิต 

PHM604 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย 

3(3-0-6) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 
PHM606 การจัดการทรัพยากรสุขภาพ 3(3-0-6) 

ไม่นับ 
หน่วยกิต 

PHM622 นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 

3(2-2-5) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 
PHM622 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 

ไม่นับ 
หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน PHD701 วิจัยขั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมการ
สาธารณสุขแนวใหม่ 

3(2-3-6) 

(วิชาบังคับ) PHD702 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพ 
ขั้นสูง 

3(2-3-6) 

 PHD703 ภาวะผู้น าและการจัดการระบบสุขภาพ
ขั้นสูง 

3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 9 
หมายเหตุ  1. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ จ าต้องเรียนหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
รายวิชา VLE703 โดยไม่นับหน่วยกิต 

     2. นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทางสาธารณสุขในระดับปริญญาโทไม่เพียงพอ จ าต้องเรียนหมวด 
วิชาเสริมพ้ืนฐานเพ่ิมเติมของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ โดยไม่นับหน่วยกิต ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน PHD811 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 1 1(0-2-1)  
(วิชาบังคับ)   ไม่นับหน่วยกิต 
วิชาสัมมนา    

หมวดวิชาเลือก   3 
ดุษฎีนิพนธ์ PHD899 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

DPH812 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 2 1(0-2-1)  
ไม่นับหน่วยกิต 

วิชาสัมมนา    
ดุษฎีนิพนธ์ PHD899 ดุษฎีนิพนธ์   9 

รวมหน่วยกิต 9 
หมายเหตุ สอบวัดประมวลความรู้วัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เมื่อผลการเรียนการสอน  

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน PHD813 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 3 1(0-2-1)  
(วิชาบังคับ)   ไม่นับหน่วยกิต 
วิชาสัมมนา    
ดุษฎีนิพนธ์ PHD899 ดุษฎีนิพนธ์   9 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ PHD899 ดุษฎีนิพนธ์   6 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ PHD899 ดุษฎีนิพนธ์   6 

รวมหน่วยกิต 6 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

VLE703 
 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎีบัณฑิต 
Academic English for Doctoral Students 

3(3-0-6) 

                     พัฒนาทักษะเชิงวิชาการด้านการฟังเพ่ือสรุปสาระส าคัญความคล่องแคล่วในการ
สื่อสาร การอ่านเพ่ือความเข้าใจ และการเขียนเชิงวิพากษ์ เน้นพัฒนาทักษะผ่านการท าข้อสอบ การ
จดบันทึก การอภิปรายเชิงวิชาการ การน าเสนอปากเปล่า การสืบค้นข้อมูลเพ่ืองานวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย และการใช้ค าศัพท์เชิงวิชาการอย่างเหมาะสม ฝึกทักษะผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
การน าเสนอปากเปล่าเชิงวิชาการ การพูดโต้แย้งประเด็นเชิงวิชาการ การทบทวนวรรณกรรม และ
การเขียนบทคัดย่อ 
 

PHD701 วิจัยข้ันสูงและการพัฒนานวัตกรรมการสาธารณสุข 
แนวใหม่ 
Advanced Research and Innovation 
Development in  New Public Health 

3(2-3-6) 

การวิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินผลบทความวิจัยที่ซับซ้อนในงานสาธารณสุข  
การออกแบบการวิจัยในงานสาธารณสุขแนวใหม่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และความสัมพันธ์กับ
ความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาสุขภาพ ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขปัจจุบัน การพัฒนานวัตกรรม
ในงานสาธารณสุขแนวใหม่ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 

Analysis, critical appraisal and evaluation of research advance, 
designing research in new public health in evidence-based information, and related 
professions, response to current public health problems, innovative development in 
new public health at local, nation, and international level 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

PHD702 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพขั้นสูง 
Advanced Biostatistics and Health Research 
Methodology  

3(2-3-6) 

                    บูรณาการวิธีทางชีวสถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางสาธารณสุข การวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางสถิติด้วยวิธีเชิงซ้อน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์แบบมีการวัดซ้ า การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ การถดถอยโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องชั้นสูง การวิเคราะห์
ข้อมูลการรอดชีพ และการประยุกต์ใช้หลักสถิติเพ่ือควบคุมตัวแปรปรวน การออกแบบการวิจัยใน
งานสาธารณสุขด้านต่าง ๆ ในทุกระดับและประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เก่ียวข้อง 

                  Integration of advanced biostatistics for public health research, analysis 
of statistical data by complex method, analysis of variance and repeatable analysis, 
multiple regression, analysis Logistic regression, highly discrete data analysis, analysis 
of survival data, and application of statistical principles to control of variables, research 
design in public health at all levels, and relate to human research ethical issues.   
 

PHD703 ภาวะผู้น าและการจัดการระบบสุขภาพขั้นสูง   
Leadership and Advanced Health System 
Management 

3(3-0-6) 

                     บทบาท ทักษะ สไตล์ภาวะผู้น า ภาวะผู้น ากับการติดต่อสื่อสาร การแก้ไขปัญหา 
การสอนงาน การสร้างทีมงาน  การจัดการการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจและจริยธรรมของผู้น า 
ลักษณะผู้น าที่พึงประสงค์ และกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าในการจัดการการงานสุขภาพ การ
วางแผน การจัดองค์การ การบริหารจัดการการประกันและรับรองคุณภาพบริการสุขภาพ การ
ด าเนินงานและการประเมินผลโครงการสุขภาพและสาธารณสุข 
                     Roles, skills, leadership style, Leadership and communication, 
problem sliving, coaching, team building, change management, decision making and 
ethics for leadership, desirable leadership characteristics and the process of 
developing leadership in health management, planning, organizing Management, 
assurance and certification of health services, Implementation and Evaluation of 
Health and Public Health Programs 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา 

 
น(ท-ป-ศ) 

PHD704 การก าหนด การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล
นโยบายสาธารณสุข 
Policy Formation, Implementation, and Public 
Health Policy Evaluation 

3(3-0-6) 

  ขอบข่ายและการวิเคราะห์นโยบาย แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัญหา และอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อ
การก าหนด นโยบายการสาธารณสุข กระบวนการวิเคราะห์นโยบาย ทั้งปัญหานโยบาย ทางเลือก
นโยบาย การประกาศใช้นโยบาย ตัวแบบการน านโยบายการสาธารณสุขไปปฏิบัติ การติดตามและ
ประเมินผลนโยบายการสาธารณสุข  รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์ จุดแข็ง และข้อจ ากัดของนโยบาย 
ตลอดจนศึกษาถึงตัวอย่างของงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณสุขที่สังเคราะห์องค์ความรู้มาอธิบายใน
บริบทของสังคมไทย 
        Scope and analysis of policies, concepts, theories and techniques 
relevant to the study and analysis of policy; analysis of the environment, problems 
and obstacles that affect to Public health policy, policy analysis process; both policy 
issues, policy choice, policy promulgation, models for implementing public health 
policy, monitoring and evaluation of public health policy Including analysis techniques 
of strengths and limitations, as well as studying examples of public health policy 
research that synthesize knowledge to explain in the context of Thai society. 
 

PHD705 ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ในงาน
สาธารณสุข 
Advanced Health Behavior Theory and 
Application for Public Health 

3(3-0-6) 

             ทฤษฎีที่ส าคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การส ารวจความซับซ้อนของ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะทางประชากรเชิงสังคมและโครงสร้างของทฤษฎีทาง
พฤติกรรมศาสตร์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการออกแบบการใช้ทฤษฎีเป็นฐานในกิจกรรม
แทรกแซงด้านสุขภาพ การวิเคราะห์และการวิพากษ์ บทความวิจัยที่ใช้ทฤษฎี  และการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีเพื่องานสาธารณสุข 

                      The major theories of behavior change, exploring the complex 
relationships between socio-demographic factors and theory constructs of behavioral 
sciences, substantial experience exchange in designing behavioral theory-based 
public health interventions, analysis and critique research article in terms of health 
behavior theory  and application for public health  
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา 

 
น(ท-ป-ศ) 

PHD706 การส่งเสริมสุขภาพขั้นสูงในวิถีชีวิตใหม่ 
Advanced Health Promotion in New Normal 
Lifestye 

3(3-0-6) 

            บูรณาการยุทธศาสตร์  ระบบการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
การส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทยในวิถีชีวิตใหม่ การปลูกฝังวิถีชีวิตใหม่ชีวิตเพ่ือส่งเสริมสุขภาพใน 
ทุกพ้ืนที่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ 
ชุมชนส่งเสริมสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ  ตลอดจนการบูรณาการงาน 
วิจัยในการส่งเสริมสุขภาพในวิถีชีวิตใหม่ 

     Integration of strategies, health promotion system,  holistic health 
promotion in the nation in new normal lifestyle, cultivating new healthy lifestyles for health 
promotion, such as health promoting hospital, health promoting school,  healthy university, 
community health promotion, and health promotion in workplaces, including  integration 
health  promotion  research in new normal lifestyle 

   
PHD707 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขขั้นสูง  

Advanced Health Economic  
3(3-0-6) 

            บูรณาการวิธีทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ การวิเคราะห์
สถานการณ์และสภาพ ปัญหาทางด้านสุขภาพ การตัดสินใช้ทรัพยากรสาธารณสุขที่มีอย่างจ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด การผลิตและพฤติกรรมผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์สุขภาพ การให้บริการด้านสุขภาพ 
โครงสร้างของตลาดผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพ ลักษณะของผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์
การจัดสรรทางด้านการเงินในระบบการให้บริการ สุขภาพ และนโยบายสาธารณสุขต่างๆ 
     Integration of  applied economics for health system, the analysis of 
situations and problems in health system, the decision to maximize benefits with 
limited health resources, producer and consumer behavior of health products, 
health service, market structure of health servicer, types of health effects, the 
analysis financial distribution in health service system and health policies 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา 

 
น(ท-ป-ศ) 

PHD708 นวัตกรรมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
Innovation of Sustainable Environmental Health 
Management  

3(3-0-6) 

            แนวคิดหลักทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย การวิเคราะห์
ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยทฤษฎี เครื่องมือบูรณาการทางด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม กลไกการ
พัฒนาที่สะอาด การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสะอาด การประเมินวัฏจักรชีวิต 
ความสัมพันธ์ และการเลือกใช้ เครื่องมือการจัดการทางอนามัยสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากลเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การออกแบบนวัตกรรมและการบูรณาการในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในทุกระดับ 
    Key concepts of environmental health management by contempory 
innovation, analysis environmental problems by theory, environmental health 
management integrated tools, green development mechanism, economy ecology 
design, green technology, assessment of life cycle, relationship and selection 
Environmental management tools, international standards for environmental health 
management systems, Innovative design and integration in environmental health 
management according to international standards into all levels 
 

PHD709 การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Qualitative Research for Health Science Research  

3(3-0-6) 

 แนวคิด และขอบเขตในการวิจัยเชิงคุณภาพ การประยุกต์แนวคิดส าหรับการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกระบวนการของการวิจัยเชิงคุณภาพ  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
เทคนิควิธีการเก็บข้อมูล     เชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การสนทนากลุ่ม และ
ชีวประวัติ  การสร้างเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล  วิธีการตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีสามเส้า  การ
วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ และประเด็น
จริยธรรมในมนุษย์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

            Concepts, scopes in qualitative research, application of concepts  for 
health science research, qualitative research methodology, qualitative data collecting 
techniques, in-depth interview, observations, focus group discussion and life history, 
tools development, data collection, triangulation techniques, analysis and 
interpretation qualitative data, qualitative research report writing,and human ethical 
issues in qualitative research 
 
 



                                                                                 29 
 

 
รหัส ค าอธิบายรายวิชา 

 
น(ท-ป-ศ) 

PHD710 ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการจัดการภัยพิบัติ 
Health Literacy and Disaster Management 

3(3-0-6) 

         แนวคิดของความรอบรู้ด้านสุขภาพของในระดับชาติและนานาชาติ ประเภทของภัย
พิบัติ  การวิเคราะห์ปัญหาภัยพิบัติทั้งในประเทศและนานาชาติ และประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติ  
การประยุกต์ใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจัดการภัยพิบัติ  เครื่องมือการประเมินและตัวชี้วัดความ
รอบรู้ด้านสุขภาพกับการจัดการภัยพิบัติ 

         Concepts of health literacy of  the inational and international level, 
type of disaster, disaster problem analysis in Local and international level, disaster 
management experience, application of health literacy in disaster management, 
assessment tools and indicators of health literacy and disaster management 

 

PHD711 วิทยาการระบาดขั้นสูง 
Advance Epidemiology 

3(3-0-6) 

                              ระเบียบวิธีการทางวิทยาการระบาดขั้นสูงส าหรับงานสาธารณสุข 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์การเกิดโรคระบาด การวิเคราะห์และ
ประยุกต์ความรู้และวิธีการใหม่ๆ ของแนวคิดทางวิทยาการระบาด การประยุกต์ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ในการศึกษาทางวิทยาการระบาด วิเคราะห์และคาดท านายทางระบาดวิทยา ตัวแปรกวน
ทางระบาดวิทยา อคติ ปฏิสัมพันธ์ร่วมและการจัดการความผิดพลาด การเกิดผลกระทบระหว่าง
ปัจจัยต่างๆ กันการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ผลกระทบทางสาธารณสุข การสืบสวนทาง
วิทยาการระบาด การวิพากษ์และสังเคราะห์งานวิจัยทางระบาดวิทยาในระดับนานาชาติ 
                             Advanced epidemiologic methods for public health, Basic 
mathematical models for epidemiology analysis, Analysis and application of 
knowledge and new methods of epidemiological concepts, Application of geographic 
information in epidemiological studies, Prediction Analysis in epidemiology, Error in 
epidemiology confounding, Bias, Interaction and management of the error, 
Management of association between epidemiologic factors, Analysis of risk factors, 
Analysis of public health impact, Surveillance in epidemiology, Criticizing and 
synthesizing epidemiology research in international level 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา 

 
น(ท-ป-ศ) 

PHD712 ระบบสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อดูแลสุขภาพทางเลือก 
Holistic Health System for Alternative Health Care 

3(3-0-6) 

                          ระบบการดูแลสุขภาพโดยใช้ศาสตร์การดูแลสุขภาพร่วมกันหลายวิธี ทั้งศาสตร์
การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เพ่ือการดูแล
สุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 
                          A health care system using a common healthcare science in many 
ways, both modern medicine, folk medicine, thai traditional medicine, and alternative 
medicine for health care, health promotion, and disease prevention 
 

PHD713 สุขภาพโลกกับการส่งเสริมสุขภาพผ้สูงอายุ 
Global Health and Health Promotion in Aging 

3(3-0-6) 
 

                           สุขภาพโลกในอดีต ปัจจุบัน และร่วมสมัย  ปัญหาสุขภาพโลกท่ีเปลี่ยนแปลง
อย่างพลิกผัน   เครือข่ายสุขภาพโลกกับทิศทางการแก้ปัญหา  แนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
การส่งเสริมสุขภาพโลกในสังคมผู้สูงอายุ  แนวโน้มของการส่งเสริมสุขภาพโลกกับนวัตกรรมสุขภาพ
และเทคโนโลยีสมัยสมัย 
                           Global health in the past, present and contemporary, global 
health problems that disruptive change, global health network and solutions, 
guidelines for solving public health problems, promoting global health in an aging 
society, and trends in promoting global health with health innovations and modern 
technology 

   
PHD811 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 1  1(0-2-1) 

 Docteral Seminar in Public Health 1   
                  ศึกษา ค้นคว้าประเด็นปัญหาสาธารณสุข ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และ
ระดับพ้ืนที่ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ก าหนดหัวข้อ ประเด็นปัญหาสาธารณสุขที่สนใจ 
และน าเสนอ 
                          Studying and researching public health problem issues at 
international, national, and area levels, reviewing relevant documents and research, 
identify areas of interest in public health problem issues, and presentation 
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รหสั ค าอธิบายรายวิชา 

 
น(ท-ป-ศ) 

PHD812 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 2  1(0-2-1) 
 Docteral Seminar in Public Health 2   
                  ศึกษา ทบทวนเอกสารงานวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์
บทความวิชาการ และงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และน าเสนอ 
                          Studying and reviewing literature on research-based, analyze, 
synthesize, criticize and review academic articles, and research at the national and 
international level and presentation 
 

PHD813 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 3  1(0-2-1) 
 Docteral Seminar in Public Health 3   

            การเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ การค้นหาวารสารที่
เหมาะสมเพ่ือการตีพิมพ์ เทคนิคการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพและการฝึกปฏิบัติ และการสมัคร 
และการน าเสนอผลงานทางวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ  
                                     Writing academic articles, research articles for publication, searching 
an appropriate journal for publication, effective techniques for presentation, and  
practice, appling and presenting research at national or international levels 
 

PHD897 ดุษฎีนิพนธ์ 48 
 Dissertation   

              องค์ประกอบดุษฎีนิพนธ์  ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนด
ค าถามการวิจัย หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ พัฒนาเอกสารความคิดรวบยอด จัดท าการสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่
ผ่านมาอย่างเป็นระบบ พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการวิจัย จัดท าโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  น าเสนอต่อ
คณะกรรมการ เพ่ือสอบป้องกันโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ได้รับารขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล จัดท าดุษฎีนิพนธ์ฉบับร่าง จัดท าบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาและได้รับการตอบรับก่อนสอบ จัดท าดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพ่ือ
ส าเร็จการศึกษาและส่งบทความวิจัยฉบับที่ 2 ไปยังวารสาร 
                       Composition of the desertation, reviewing literature and related research, setting 
the research questions, dissertation topic, developing a concept paper, preparing the systematic 
revirws for synthesis and previous research, developing research tools and research process, 
preparing the deseartation proposal, presenting to the committee for defense, certifying the 
human research ethics committee, collecting data and analysis, preparing a draft of diseartation, 
doing the manuscript for publication on the criteria of graduation, and accepted the first 
manuscript by defense, submitting a complete dissertation for graduation, and the second 
manuscript to a journal 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา 

 
น(ท-ป-ศ) 

PHD899 ดุษฎีนิพนธ์   36 
 Dissertation   
                           Composition of the desertation, reviewing literature and related 
research, setting the research questions, dissertation topic, developing a concept 
paper, preparing the systematic revirws for synthesis and previous research, 
developing research tools and research process, preparing the deseartation proposal, 
presenting to the committee for defense, certifying the human research ethics 
committee, collecting data and analysis, preparing a draft of diseartation, doing the 
manuscript for publication on the criteria of graduation, submitting a complete 
dissertation for graduation 

   
PHM601 วิทยาการระบาด  

Epidemiology 
3(2-2-5) 

ธรรมชาติของการเกิดโรคและการกระจายของโรค แนวคิดทางวิทยาการระบาด 
หลักการและขอบเขตของระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด การศึกษาระบาด
วิทยาเชิงพรรณนา การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ วิทยาการระบาดสมัยใหม่ ความอคติของ
การศึกษาทางวิทยาการระบาด การวินิจฉัยชุมชน หลักการคัดกรองโรค การสอบสวนทางระบาด
วิทยา การวิพากษ์งานตีพิมพ์ การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาในการป้องกันโรค 

The nature of the disease and distribution, epidemiological concepts, 
principles and scope of epidemiology, study design in epidemiology, descriptive 
epidemiology studies, analytical epidemiological studies, modern epidemiology, bias 
of epidemiological studies, community diagnosis, disease screening principles, 
epidemiological investigation, criticism of publications, application of epidemiology in 
disease prevention 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา 

 
น(ท-ป-ศ) 

PHM604 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

Environmental and Occupational Health and 
Safety Administration 

3(3-0-6) 

                       วิเคราะห์นโยบายและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน การจัดองค์การ แผนการด าเนินงาน การบริหารจัดการเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการควบคุมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การประเมินความเสี่ยง การ
ควบคุมความสูญเสีย และการจัดการภาวะฉุกเฉิน  การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 
                        Analyze the policy and management system for the environment 
and occupational health, organization, operational plan, appropriate technology 
management to control and solving environmental and occupational health 
problems, risk assessment, loss controlling, and emergency management, 
assessment of environmental and health impacts 
 
    PHM606 การจัดการทรัพยากรสุขภาพ 

Resource Management 
3(3-0-6) 

 
แนวคิดการจัดการระบบทรัพยากรสุขภาพ การทบทวนทรัพยากรสุขภาพ  การ

วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากร การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ การจัดการ
งบประมาณ ระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ การ
จัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ด้านสุขภาพ 

Concept of health resource management, health resource review, 
resource data analysis, strategic resource management, development of health 
resource information, health resource geographic information system, health resource 
management tool, information for resource management 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา 

 
น(ท-ป-ศ) 

 PHM622 นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
Innovations for Health Behavioral Modification 

3(2-2-5) 

   แนวคิด หลักการ การวางแผน กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
องค์ประกอบ ปัจจัยและอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการประยุกต์ตัวแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ 

   Concepts, principles, planning, health behavior modification 
process, factors, factors and influences on behavior modification and application of 
the health behavior modification model 

 
     PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 

Health Promotion Systems 
3(2-2-5) 

หลักการ กระบวนการและกลยุทธ์ของระบบการสร้างเสริมสุขภาพ สภาพปัญหา
สาธารณสุขของประเทศ ทั้งเขตเมืองและชนบท การวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 
ระบบการให้บริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ การประเมินผลระบบการส่งเสริมสุขภาพ 

Principles, processes and strategies of the health promotion system, 
behavior observation that is a health problem, being able to organize health 
promotion and illness prevention programs to appropriate sex and age, as well as 
being able to do evaluation of health promotion 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา  

 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่
จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 

1 นางสาว
พรรณ ี
บัญชรหัตถ
กิจ 

รอง
ศาสตราจารย ์

Dr.PH (Health Education& 
Behavioral Science) 
(International Program) 
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 

  ค.บ.(สุขศึกษาและ      
 เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

2551 
 
 

2531 
2526 

6 6 6 6 

2 นางภูษิตา 
อินทร
ประสงค ์

รอง
ศาสตราจารย ์

พบ.ด.(การบรหิารการพัฒนา) 
M.P.A. (Public 
Administration) 
 
ค.บ. (พยาบาลศึกษา) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์
Roosevelt University, 
Chicago, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2539 
 

2525 
 

2521 

6 6 6 6 

3 นายรัฐพล   
ศิลปรัศม ี

อาจารย ์ ปร.ด.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 

  วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2559 
2551 
2544 

6 6 6 6 

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่จบ 
ภาระการสอน (ชม./

สัปดาห์) 
2564 2565 2566 2567 

1 นางสาว
พรรณ ี
บัญชรหัตถ
กิจ 

รอง
ศาสตราจารย ์

Dr.PH (Health Education& 
Behavioral Science) 
(International Program) 
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 

  ค.บ.(สุขศึกษาและ      
 เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 
 
 

2531 
2526 

6 6 6 6 

2 นางภูษิตา 
อินทร
ประสงค ์

รอง
ศาสตราจารย ์

พบ.ด.(การบรหิารการพัฒนา) 
M.P.A. (Public 
Administration) 
 
ค.บ. (พยาบาลศึกษา) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์
Roosevelt University, 
Chicago, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย 

2539 
 

2525 
 

2521 

6 6 6 6 

3 นายรัฐพล   
ศิลปรัศม ี

อาจารย ์ ปร.ด.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 

  วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2559 
2551 
2544 

6 6 6 6 
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ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่จบ 
ภาระการสอน (ชม./

สัปดาห์) 
2564 2565 2566 2567 

4. นายทัศพร   
ชูศักดิ์  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(การจัดการบริการ
สุขภาพ) 
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
  
ศษ.บ. (การวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา) 
ศษ.บ.(การศึกษานอกระบบ) 
 
คศ.บ.(โภชนาการชุมชน) 
 
คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั 
คริสเตียน 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏนครสวรรค ์
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2553 
 

2547 
 

2561 
 

2555 
 

2551 
 
2548 

 
2537 

6 6 6 6 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา  
(ให้เรียงล าดับคุณวุฒิจากระดับ

ปริญญา เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 
1. นายบุญ

ธรรม   
กิจปรีดา
บริสุทธ์ิ 

ศาสตราจารย ์ ค.ม.(วิจัยการศึกษา) 
วท.บ. (สุขาภิบาล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- - - - 

2. นายเฉลมิชัย        
ชัยกิตติภรณ ์

รอง
ศาสตราจารย ์

Dr.P.H. (Epidemiology) 
 
M.P.H.(Social Medicine 
and Public Health) 
วท.บ. (อาชีวอนามัย) 

University of the Philippines, 
Quezon City, Philippines. 
Hebrew University, Jerusalem, 
Israel 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

6 6 6 6 

3. นายอุดม  
คมพยัคฆ ์

รอง
ศาสตราจารย ์

M.P.H. (Environmental 
Health) 

  วท.บ.(สุขาภิบาล) 

Hebrew University, Jerusalem, 
Israel. 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

6 6 6 6 
 
 

4. 
 
 

นายแพทย์
สมชาติ  
โตรักษา 

รอง
ศาสตราจารย ์

ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร)์           
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

5. นายรุ่งโรจน์    
พุ่มริ้ว 

รอง 
ศาสตราจารย ์

Ph.D.(Medical Education) 
 
M.P.H.(Public Health) 
 

University of New South Wales, 
Sydney,  Australia. 
University of Michigan, Ann 
Arbor, U.S.A. 

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

คุณวุฒิ-สาขาวิชา  
(ให้เรียงล าดับคุณวุฒิจากระดับ

ปริญญา เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 
วท.บ.เกียรตินยิม(สุขศึกษา)  มหาวิทยาลยัมหิดล  

6 นายสุทิน  
ชนะบุญ 

วิทยาจารย์
ช านาญการ

พิเศษ 

ปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน) 
ส.ม.(ชีวสถิติ) 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

6 6 6 6 

7 นางพาณี  
สีตกะลิน 

รอง
ศาสตราจารย์  

Dr. PH  
 
M.S. (Health Care 
Systems Management) 
ปพส.(เทียบเท่าปริญญา) 

University of Wollongong IONA 
College  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

6 6 6 6 

8 นายกิตติ
พงษ ์สอน
ล้อม 

อาจารย ์ ส.ด. 
ส.ม.(การบริหารสาธารณสุข) 
วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร 
จังหวัดยะลา 

6 6 6 6 

9 นางสาว
อารยา 
ประเสริฐชัย 

รอง
ศาสตราจารย ์

วท.ด.(วิจัยเพื่อการพัฒนา
สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ) 
สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์) 
วท.บ(พยาบาลและผดุงครรภ์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

6 6 6 6 

หมายเหตุ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และหากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอก
มากกว่า ร้อยละ 50 สามารถด าเนินการได้แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียน
การสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ ด้วย โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน 
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4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย  
      ข้อก าหนดในการท างานวิจัย เป็นหัวข้อวิจัยเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และสังคม โดย

เป็นการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณสุขที่สามารถน าไปแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น สังคม 
และประเทศชาติได้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
การท างานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าวิจัย การ

ประยุกต์ใช้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าวิจัย สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
วงการสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านการจัดการระบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพที่สามารถน าไป
แก้ปัญหา มีขอบเขตวิจัยที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ผลงานวิจัยเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องได้รับการยอมรับจากวารสารที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาที่ศึกษา และยินยอมให้ลงบทความที่เป็นการสรุปผลงานวิจัยที่ท าการศึกษาได้ อย่างน้อยในระบบ 
TCI  

4.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 2 หรือ ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 2 

4.4 จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 1.1   48 หน่วยกิต 
แบบ 2.2   36 หน่วยกิต 

4.5 การเตรียมการ  
มีการก าหนดชั่วโมงการประชุม/ปฐมนิเทศนักศึกษา การจัดท าแผนการท าวิจัยแบบมีส่วนร่วม

ของนักศึกษา การให้ค าปรึกษา การก ากับติดตาม การจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา การน าเสนอ
ความก้าวหน้าของการท าวิจัย  และมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการท าวิจัยทาง
เว็บไซต์ ทางสื่อสังคม ได้แก่ LINE Facebook และมีตัวอย่างงานวิจัยที่หลากหลายเพ่ือการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

4.6 กระบวนการประเมินผล  
มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการประเมินผล โดยการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรอื

อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ต้องให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณใ์นพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1  มีความรู้ในศาสตร์ด้านสาธารณสุข    
เชิงลึกในสาขาการจัดการระบบสุขภาพ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์
ดี สามารถประยุกต์ความรู้ในการพัฒนา
ด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรเน้นศาสตร์เชิงลึกและ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   มี
การเน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างนวัตกรรม ผลิต
องค์ความรู้ หรือจัดท าโครงงาน ปฏิบัติการประยุกต์ใช้
อ ง ค์ ค ว าม รู้ กั บ ก า ร แก้ ปั ญห า หรื อ พัฒนา ง าน
สาธารณสุขเชิงรุกได้  

1.2  มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้  เป็นผู้ เรียนรู้ที่
สามารถเรี ยนรู้ ได้ ตลอดชี วิ ต  และมี
ความสามารถพัฒนาความรู้ เพ่ือพัฒนา
ตนเอง และพัฒนางานสาธารณสุข 

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนมีความหลากหลาย ใช้ใน
การต่อยอดความรู้ เชิงลึกภาคบังคับ และปรับตาม
วิวัฒนาการของศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษาค้นคว้าเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการสร้างปัญญาในการพัฒนา
ศักยภาพตนเองและพัฒนางานสาธารณสุข 

1.3 มีความสามารถคิดเป็น ท าเป็น และ
เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง
เป็นระบบ 

ทุกรายวิชามีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และประเมินผล มีโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์
สาธารณสุขจริง ท าให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึก
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได ้

1.4 มีสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็น
อย่ างดี  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 
มีทักษะการบริหารจัดการและท างานเป็น
หมู่คณะ 

มีการท างานเป็นทีมจาก โจทย์ปัญหาหรือจั ด
โครงงานของรายวิชาที่เกี่ยวข้องแบบคณะท างาน เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นหมู่คณะ 
หรือท างานเป็นทีมงานได้ 

1.5 มีความสามารถประยุกต์ ใช้องค์
ความรู้หรือทฤษฎีด้วยตนเองและสามารถ
น าความรู้สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ดี 

มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล 
รวบรวมความรู้  ประยุกต์ใช้องค์ความรู้หรือทฤษฎี 
จัดท าโครงการพัฒนาสาธารณสุขระดับชุมชน หรือ 
ระดับชาติได้ และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ในลักษณะการ
จัดการองค์ความรู้ให้กับผู้สนใจภายนอก 

1 .6 มี ค ว ามสามา รถ ในการสื่ อ ส า ร 
ส า ม า ร ถ  ใ ช้ ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ ประยุกต์เทคโนโลยี
ดิจิตอลกับการพัฒนางานสาธารณสุขได้
ได้ด ี

มีการมอบหมายให้ฝึกน าเสนอ มีระบบวิพากษ์การ
สื่อสาร เน้นการแสดงออก สามมารถวิพากษ์อย่าง
สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักศึกษา
หรือบุคคลภายนอกได้ดี ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ที่
ทันสมัย และการน าเสนอความรู้สู้ชุมชนได้ 

1.7  มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
พัฒนา และปรับปรุงระบบสุขภาพโดยใช้

มีการมอบหมายให้นักศึกษาบูรณาการความรู้ในการ
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบสุขภาพ
ให้ตรงตามความต้องการและการใช้งานตามบริบทของ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านสาธารณสุข ให้ตรง
ตามข้อก าหนด 

พ้ืนที่ในด้านสาธารณสุข  ออกแบบนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาพ้ืนที่ ชุ มชนได้  เน้นให้มี ใช้ เทคโนโลยี  หรือ
คอมพิวเตอร์ตามโจทย์ปัญหาบนข้อมูลจริง 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 
สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

2)  สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มี
เหตุผลและค่านิยมท่ีดีงาม 

3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต  

4) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
5) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  
โดยเน้นจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 

2) นักศึกษาต้องมีมีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้น ต้อง
ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3)  ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น  

4)  อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่อง ภาวะผู้น าในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติ
ตนอย่างมีคุณธรรในการสอนทุกรายวิชารวม และยกย่องนักศึกษาท่ีท าดี เสียสละท าประโยชน์ แก่
ส่วนรวม  

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
2)  ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ หรือการคัดลอกผลงานวิชาการ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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2.2 ความรู้ 
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1)  มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาที่ศึกษาได้ 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ วิเคราะห์ ออกแบบ  ปรับปรุงและประเมินระบบ
องค์ประกอบต่าง ๆ ตามความเชี่ยวชาญในการการจัดการระบบสุขภาพ 

3) สามารถพัฒนาความรอบรู้ ความช านาญและการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน 

4) มีความรู้ และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาหรือการ
ประยุกตค์วามรู้สู่การสร้างนวัตกรรมสาธารณสุขได ้

5) มีความสามารถในวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการท่ีจะก่อให้เกิดการ 
พัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางสาธารณสุ ข (Evicende 
base in public health) ในการจัดการระบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพได้ 

 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ  

2) ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
4) ประเมินจากแผนงานหรือโครงการที่น าเสนอ 
5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานงานรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
6) ประเมินจากรายวิชาสัมมนา การสอบประมวลความรู้และการท าดุษฎีนิพนธ์ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถใช้ความคิด วิเคราะห์ ประเมินและบูรณาการการจัดการระบบสุขภาพ
ที่ซับซ้อนได ้

2) สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นปัญหา 
สามารถริเริมสร้างสรรค์นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ในงานสาธารณสุขตามสถานการณ์ปัจจุบัน
ได ้

3) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ โดยใช้ฐานข้อมูลเชิง
ประจักษ์ แนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์บนพิ้นฐานองค์ความรู้ระดับสูงได้ 



                                                                                 42 
 

4) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรคใ์นการจัดการระบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ  

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1)  กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2)  การอภิปรายกลุ่ม การสร้างนวัตกรรม และการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
3)  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง ลงพื้นที่ชุมชน น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมิน

จากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์  
2) ประเมินจากรายวิชาสัมมนา การสอบประมวลความรู้และการท าดุษฎีนิพนธ์ 

2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนทางวิชาชีพร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2) สามารถพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ในการด าเนินงานในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงกับผู้อ่ืนได้ 
3)  สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานต่อสังคมทางวิชาชีพ

สาธารณสุขได้ 
5)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการจัดการระบบสุขภาพและการส่งเสริม

สุขภาพในสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวมได้  
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน

กับผู้อ่ืนหรือข้ามหลักสูตร/ข้ามสายงานในวงการสาธารณสุข  หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1)  สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
4)  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
5)  มีภาวะผู้น าในการจัดการระบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพในสถานการณ์ทั้ง

ส่วนตัวและส่วนรวมได ้ 
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน  

2)  สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 

2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีความสามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการใช้เครื่องมือสื่อสารที่

จ าเป็นต่อการท างานงานสาธารณสุขได้ 
2) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข โดยใช้ข้อมูลทางชีวสถิติเพ่ือน ามาประยุกต์ต่อการ

แก้ปัญหาสาธารณสุขได้อย่างสร้างสรรค์ 
3) มีความสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาสาธารณสุขแก่ประชาชนได้   
4) มีความสามารถสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในงานวิชาการ/วิชาชีพทั้งปาก

เปล่าและการเขียน สามสารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อที่ทัยสมัยเพ่ือการน าเสนอในการจัดการระบบ
สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพได้ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง 
และสถานการณ์เสมือนจริง  

2) น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 

2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

 

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

 
 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1. VLE703 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการส าหรับดุษฎี
บัณฑิต 

                       

2. PHD701 ความก้าวหน้า
ในงานวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมการสาธารณสุข
แนวใหม่ 

                       

3. PHD702 ชีวสถิติและ
ระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพ
ขั้นสูง 

 

 
 

 
 

 
                    

4. PHD703 ภาวะผู้น า 
และการจัดการระบบ
สุขภาพขั้นสูง   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

5. PHD704 การก าหนด 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 
และการประเมินผล
นโยบายสาธารณสุข 

                       

6. PHD705 ทฤษฎี
พฤติกรรมสุขภาพขั้นสูง
และการประยุกต์ใช้ใงาน
สาธารณสุข 

                       

7. PHD706 การส่งเสริม
สุขภาพขั้นสูงในวิถีชีวิตใหม่ 

                       

8. PHD707 เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุขขั้นสูง 

                       

9. PHD708 นวัตกรรมการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

10. PHD709 การวิจัยเชิง
คุณภาพส าหรับการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

                       

11. PHD710 ความรอบรู้
ด้านสุขภาพกับการจัดการ
ภัยพิบัต ิ

                       

12. PHD711 วิทยาการ
ระบาดข้ันสูง 

                       

13. PHD712 ระบบสุขภาพ
แบบองค์รวมเพื่อดูแล
สุขภาพทางเลือก 

                       

14. PHD713 สุขภาพโลก
กับการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

15. PHD811 สัมมนา
ปริญญาเอกทางสาธารณสุข 
1 

                       

16. PHD812 สัมมนา
ปริญญาเอกทางสาธารณสุข 
2 

                       

17. PHD813 สัมมนา
ปริญญาเอกทางสาธารณสุข 
3 

                       

18. PHD897 ดุษฎีนิพนธ์                          

19. PHD899 ดุษฎีนิพนธ์                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

PHM601 วิทยาการ
ระบาด            

  
   

  
     

PHM604 การ
บริหารงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม       
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

                       

PHM606 การจัดการ
ทรัพยากรสุขภาพ                        

PHM622 นวัตกรรม
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

                       

PHM624 ระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพ                        
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก)  

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา         

มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้    
และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวการณ์ท างานของดุษฎีบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 
ด้าน ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็น
ต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถามหรือผ่านระบบออนไลน์ ขอเข้า
สัมภาษณ์ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถาบันหรือองค์หรือ
สถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาทุกชั้นปี ตั้งแต่ ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3  

3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ 
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (1) จ านวนนวัตกรรมที่พัฒนาเองและ  (2) 
จ า น ว น สิ ท ธิ บั ต ร   (3)  จ า น ว น ร า ง วั ล ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ วิ ช า ชี พ  (4)  จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม 
การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ  (5) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม        

2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1 มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้เชิงลึก มีความเชี่ยวชาญ

การจัดการระบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ สามารถประยุกต์ความรู้และ
สื่อสารถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

2 มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการ และ
บูรณาการการจัดการระบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพที่ซับซ้อนในการ
พัฒนางานสาธารณสุขได ้

3 มีความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ ผลิตองค์ความรู้ สามารถใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเผยแพร่ผลงานสู่ระดับชาติหรือนานาชาติได้ 
 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

        เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ต้องสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา หรือสอบผ่านหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน รายวิช VLE703 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎีบัณฑิต  โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์ 

รายละเอียดของหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
1.5 จัดเตรียมตู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
1.6 จัดปฐมนิเทศ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์
ศึกษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะฯ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะฯ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 
   กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร  หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        

การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดเวลา

ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน   

ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางอย่างน้อย 3 รายการในรอบ            
5 ปีย้อนหลัง โดย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
2.  บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็นผู้
มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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  โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. นักศึกษา 

[อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล 
การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา] 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
 คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่

มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมง 
ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้แบบ Face to face หรือ แบบออนไลน์ 
นอกจากนี้ กรรณีมีกิจกรรมนอกหลักสูตร จัดให้มีที่อาจารย์ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
จัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดย
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้งานท าไม่เกิน 3 เดือน 

 3.2.2 จากผลส ารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
    2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ 

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

4. อาจารย์ 
 [อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือก
อาจารย์คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์] 
 4.1. การบริหารคณาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง     

จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน     
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท 
ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
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 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
    2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
    3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
   การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง การออกแบบหลักสูตรควบคุม 
ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลายการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตรากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ให้ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา 
 5.1 การบริหารหลักสูตร 

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

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

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

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

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

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

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ทุกภาคการศึกษา 
  5.3.5 เมื่อครบรอบ 3 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่     
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) ก าหนดผู้สอน 
   2) การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3-4 
   3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
   4) จัดการเรียนการสอนที่มีการเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีทันสมัย 
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   5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย 
    ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการ 
    4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
    5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
    ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
    1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7)  
    โดยด าเนินการดังนี้ 
    3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ

ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
   คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง 
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1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  รายละเอียดเกี่ยวกับ
อุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้  

 
ล าดับ รายการ จ านวน 

1 ห้องพักอาจารย์ 3 ห้อง 
2 ห้องบรรยายและปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 10 ห้อง 
3 ห้องบรรยายและปฎิบัติการทางสาธารณสุข 4 ห้อง 
4 ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ห้อง 
5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์ 
6 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง 
7 อาคารพยาบาล 1 หลัง 
8   คอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง 
9 เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 
10 เครื่องปริ๊นเตอร์ 1 เครื่อง 
11 จอภาพ LCD 4 อัน 
12 เครื่อง LCD 4 เครื่อง 
13 เครื่องเล่น DVD 1 ชุด 
14 โทรทัศน์ 1 เครื่อง 
15 เครื่องฉายภาพเสมือนจริง 2 เครื่อง 

2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่

สนับสนุนวิชาการด้านสาธารณสุข  และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800 รายการ มีต าราที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข 
อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ 

 นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือการสาธารณสุข กว่า 5,600 เล่ม 
วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 5,400 แผ่น เพ่ือ
เป็นแหล่งความรู้เพ่ิมเติม 

 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ

ต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 
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   ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง 
และคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์  

 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ 

ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ด าเนินการเกีย่วกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
    1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
    2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
    3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA  
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

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

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

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

     

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

X X X X X 

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

     

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

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

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

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ 
การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

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

ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ       
และจาก 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 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562  

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2557 

............................................. 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 เพ่ือให้การจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ . 2547 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ 
ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร รวมทั้ง
หลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ และนักศึกษาทุกคนที่มีสถานภาพเป็น
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549  
 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
 “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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 “คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 “คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 “คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม 
 “คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 
 “ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับปริญญาโท 
หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญาเอก 
 “วิทยานิพนธ์” หมายความว่า วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 “การค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า การค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 
 “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมการเรียนของนักศึกษา 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 “ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีการจัด
การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส าหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค หรือภาคการศึกษาที่ 1 ภาค
การศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาที่ 3 มีการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส าหรับการจัดการศึกษา
ระบบไตรภาค 
 “ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที ่2 และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 
 “หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่ละ
รายวิชา 
 “รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นไปตาม
หลักสูตรของคณะหรือหน่วยงานนั้น 
 “สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า  
 “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชา
ที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาด 
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หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2         
ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดยแต่ละภาคการศึกษามี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจาก              
ภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษา
ปกติ  

ข้อ 7 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
7.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค 
7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค 
7.3 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  
หรือระบบไตรภาค 

7.4 วิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ 8 การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต และไม่นับเป็นภาคการศึกษาปกติ หากประสงค์ลงทะเบียนเกินกว่าให้ประธาน
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยให้ลงเพ่ิมอีกรวมแล้วไม่เกิน 12 หน่วยกิต 

ข้อ 9 เวลาการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ 10 การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดหรือตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 11 นักศึกษาท่ีเรียนเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดดังต่อไปนี้ 

11.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน หรือ 
11.2 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรอนุญาตให้เปิดสอน หรือ 
11.3 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 

ข้อ 12 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจัดการศึกษาแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

 12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 

 แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
 แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติมโดยไม่นับ
หน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้อง
ท าการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

 12.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

 12.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ โดยเน้น
การวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติมโดยไม่นับ
หน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า        
48 หน่วยกิต 

 แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า        
72 หน่วยกิต  

 ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 

 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 แบบ 2.1  ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า           
36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า        
48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
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ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

 ข้อ 13 ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 
3 ปีการศึกษา 

 13.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน      
5 ปีการศึกษา 

 13.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 

 13.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 6 
ปีการศึกษา ในกรณีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จะต้อง
ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
ข้อ 14 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ 2 ปริญญาได้ 
 

หมวด 3  
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นศึกษา 

 

ข้อ 15 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ให้
เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ของหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย และตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

การรับนักศึกษาต่างชาติให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 16 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 16.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
 16.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
 16.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
 16.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
หลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง 
 16.5 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 

16.6 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
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16.7 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 

หมวด 4 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 

ข้อ 17 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
17.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 
17.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ไม่ส่งหลักฐาน และไม่ช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียน 
18.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

18.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.3 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
ได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 15 หน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  

18.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก
ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

18.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

18.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

18.7 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะต้องลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา 

18.8 นักศึกษาที่เข้าศึกษาได้ มีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียน
รายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

18.9 นักศึกษาจะต้องตรวจสอบสถานภาพของตนเองก่อนการลงทะเบียนเรียนทุก
ครั้ง นักศึกษาที่ค้างช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยจะ
ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน 
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18.10 นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

18.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

18.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่เปิดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

18.13 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
 19.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ผลการเรียนต่ ากว่า B หรือ NP นักศึกษาจะ

ลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยจ านวนหน่วยกิตและค่า
คะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกั บ
รายวิชาอ่ืน จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า B หรือ P 

 19.2 นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนต่ ากว่า B หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า B หรือ P  

ข้อ 20 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 20.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียน

รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 

 20.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น แต่ทั้งนี้ นักศึกษาต้องช าระค่าหน่วยกิตรายวิชาที่เรียนนั้นและ
นักศึกษาต้องระบุในใบลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 

 20.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กับต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาภาคพิเศษ 

ข้อ 21 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษให้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
 21.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะเรียน 

ตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
 21.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกตลอดแผนการเรียน 
 21.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ 
ในตารางเรียนปกติ 
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 21.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 
สัปดาห์ 
 ข้อ 22 การขอเพ่ิม ขอถอน หรือขอยกเลิกรายวิชา 
  22.1 การขอเพ่ิม ขอถอน หรือยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
  22.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาได้
ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 18.3 แต่จ านวนหน่วยกิตที่คงเหลือ
จะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  22.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาคไม่
น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 
 ข้อ 23 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
  23.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ
เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
  23.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์
แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 
มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 24 การวัดผลและประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด 5 

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 ข้อ 25 ระดับปริญญาโท 
  25.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 5 คน 
  25.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
  25.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   25.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 
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   25.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  25.4 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   25.4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักต้องเป็นอาจารย์ประจ า มี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   25.4.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ า 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 
  25.5 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 
  25.6 อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่ากรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  25.7 อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ
การท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ข้อ 26 ระดับปริญญาเอก 
  26.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 5 คน 
  26.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 



74 
 

  
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

74 

  26.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   26.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 
   26.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  26.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 
  26.5 อาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ข้อ 27 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ านวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ 25.2 และ 25.7 โดยอนโุลม 
 

หมวด 6 
การสอบและประเมินผลการศึกษา 

---------------------------- 
ส่วนที่ 1  

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 

 ข้อ 28 ให้ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตาม
เงื่อนไขของรายวิชา  
 ข้อ 29 ผู้มีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบปลายภาคการศึกษา มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอสอบรายวิชาที่ขาด
สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรนั้น ๆ  ในกรณีที่ไม่
อนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนให้ผลการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นเป็น F 
 ข้อ 30 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
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  30.1 ระบบมคี่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

  B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

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

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

 
กรณีนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบให้ใส่คะแนนในช่องกลางภาคและปลายภาคเป็น 0 (ศูนย์) และได้ผล
การศึกษาเป็น F 

30.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 
 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่าน P (Pass) 

ไม่ผ่าน NP (No Pass) 
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับ

อนุมัติ 
W (Withdraw) 

การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา T (Transfer of Credit) 
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ I (Incomplete) 

 
ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร นอกจากการศึกษารายวิชา
แล้ว นักศึกษาอาจต้องสอบพิเศษต่าง ๆ ตามข้อก าหนดของหลักสูตร เช่น การสอบภาษา (Language 
Examination) การสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Examination) การสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
การประเมินผลการสอบพิเศษ รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบผ่าน 
 30.3 การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การประเมินให้กระท า
หลังจากนักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว การศึกษาจะไม่มีค่าระดับ
คะแนนแต่มีการ ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษา 
  ผ่าน  P (Pass) 
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  ไม่ผ่าน NP (No Pass) 
  กรณีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน และการ
ลงทะเบียนเรียนแบ่งหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ให้ประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 
 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
เป็นที่พอใจ S (Satisfactory) 

ไม่เป็นที่พอใจ U (Unsatisfactory) 
 
 ข้อ 31 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ มีดังนี ้
  31.1 Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตและผู้
ลงทะเบียนได้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ท่ีผู้สอนก าหนด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ ให้
ถือว่าผู้เรียนยกเลิกการเรียนรายวิชานั้น และให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W” 
  31.2 W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชานั้น 
โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 
  31.3 T (Transfer of Credit) ใช้ส าหรับบันทึกการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
  31.4 I (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือใช้ส าหรับ
บันทึกรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการ
ประเมินผลเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” 
ให้ด าเนินการดังนี้ 
   31.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงาน
ได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการศึกษาจาก
คะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
   31.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ แต่
ไม่มาสอบภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้
อาจารย์ผู้สอนออกผลการศึกษาเป็น F หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัย
จะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F” 
   31.4.3 นักศึกษาที่ได้รับผลการศึกษา “I” ในภาคการศึกษาสุดท้ายและ
ด าเนินการแก้ “I” ในภาคการศึกษาถัดไป ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
ข้อ 32 รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัย
จะไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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 ข้อ 33 นักศึกษาท่ีท าการทุจริตด้วยประการใด ๆ ก็ตามในการสอบ ให้คณะกรรมการวิชาการ
คณะของรายวิชาที่นักศึกษาทุจริตพิจารณาโทษของนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบแล้ว
รายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการลงโทษ และแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทราบ โดยมีโทษสถานใดสถานหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  33.1 ตกในรายวิชานั้น 

  33.2 ตกในรายวิชานั้นและพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 

  33.3 พ้นจากสภาพนักศึกษา 
  33.4 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งมหาวิทยาลัยให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีกระท าผิดนั้น ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 

  33.5 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา 

 ข้อ 34 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ              
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 

 ข้อ 35 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 3 ต าแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะต าแหน่งที่ 3 เพื่อให้เหลือ
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

 ข้อ 36 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 3 ต าแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะต าแหน่งที่ 3 เพ่ือให้
เหลือทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

 ข้อ 37 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้วให้นับหน่วยกิตและค่า
ระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งสุดท้ายเท่านั้น ยกเว้นกรณีการลงทะเบียนเพ่ือการปรับ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด 

 ข้อ 38 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม 

 ข้อ 39 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับหน่วย
กิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 ข้อ 40 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา
นั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 
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ส่วนที่ 2 
การสอบภาษาต่างประเทศ 

 ข้อ 41 การสอบภาษาต่างประเทศ (Language Examination) 
 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาระดับปริญญาโทภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ และนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ นับแต่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยนับรวมภาคการศึกษา
ที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 42 นักศึกษาสามารถสอบภาษาอังกฤษได้ทุกภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา โดยมีเกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
  42.1 ระดับปริญญาโท 
   42.1.1 สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ด าเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 หรือ 
   42.1.2 คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 450 หรือ 
   42.1.3 คะแนนสอบ Computer based TOEFL ไม่น้อยกว่า 133 หรือ 
   42.1.4 คะแนนสอบ IELTS ไมน่้อยกว่า 4.0 หรือ 
   42.1.5 สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัสวิชา 
1555101 หรอืเทียบเท่า หรอืรายวชิาท่ีหลกัสตูรก าหนดแทน 
  42.2 ระดับปริญญาเอก 
   42.2.1 สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ด าเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 64 หรือ 
   42.2.2 คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 หรือ 
   42.2.3 คะแนนสอบ Computer based TOEFL ไม่น้อยกว่า 177 หรือ 
   42.2.4 คะแนนสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5  
 ข้อ 43 ผลการสอบตามข้อ 42.1.2 ข้อ 42.1.3 ข้อ 42.1.4 ข้อ 42.2.2 ข้อ 42.2.3 และ ข้อ  
42.2.4 มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นหลักฐาน 
 ข้อ 44 ขอให้นักศึกษาด าเนินการตามเงื่อนไขของเกณฑ์ข้อ 42 จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ดังกล่าว 
 ข้อ 45 กรณีหลักสูตรใดก าหนดเกณฑ์เป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้เกณฑ์ตามหลักสูตรก าหนด แต่
เกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ตามประกาศนี้ 

 
ส่วนที่ 3 

การสอบวัดคุณสมบัติ 
 

 ข้อ 46 การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
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การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบเพ่ือประเมินความพร้อม และ
ความสามารถของนักศึกษาว่า มีพ้ืนความรู้เพียงพอที่จะศึกษา และท าดุษฎีนิพนธ์ได้ 
 ข้อ 47 ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ า ตามข้อเสนอแนะของประธานหลักสูตร 
จ านวนอย่างน้อย 4 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการ
ด าเนินการสอบให้เป็นไปตามที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนด  โดยก าหนดให้มีการจัดสอบภาค
การศึกษาละ 1 ครั้งหรือตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
 ข้อ 48 นักศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  48.1 นักศึกษาที่มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติจะต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามเงื่อนไข
ของหลักสูตร 
  48.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน  
  48.3 ไม่ค้างช าระค่าลงทะเบียนจนถึงภาคการศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติ และในภาค
การศึกษาที่สมัครสอบจะต้องลงทะเบียนเรียนอยู่ด้วย 
 ข้อ 49 ในการสอบวัดคุณสมบัติมีข้อสอบ 3 หมวดวิชา ดังนี้ 
  49.1 หมวดวิชาเอก คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  49.2 หมวดวิชาวิจัย คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  49.3 หมวดการประยุกต์ใช้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 ข้อ 50 หลักเกณฑ์ในการสอบวัดคุณสมบัติ มีดังนี้ 
  50.1 นักศึกษาจะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
  50.2 ถ้าสอบไม่ผ่านในหมวดใดให้สอบเฉพาะในหมวดที่ไม่ผ่านในครั้งต่อไป  
  50.3 นักศึกษาสามารถสอบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ตามที่นักศึกษาสมัครสอบ หากสอบแก้
ตัวแล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา และหน่วยกิตที่ได้สะสมไว้ทั้งหมดจะน ามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่อไปอีกไม่ได้ 
  50.4 การสอบวัดคุณสมบัติจะต้องสอบให้ผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษาปกตินับตั้งแต่
ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 51 การประเมินผลในการสอบวัดคุณสมบัติ มีดังนี้ 
  51.1 นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วง ร้อยละ 85 – 100 คะแนน ได้คะแนน PD 
(Pass with Distinction) ผ่านอย่างยอดเยี่ยม 
  51.2 นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วงร้อยละ 60 – 84 คะแนน  ได้คะแนน P (Pass) ผ่าน 
  51.3 นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วงร้อยละ 0 – 59 คะแนน ได้ระดับ NP (No 
Pass) ไม่ผ่าน 
 ข้อ 52 ถ้านักศึกษาไม่สามารถมาสอบวัดคุณสมบัติได้ตามที่ สมัครสอบ สามารถยกเลิก         
การสอบได้ โดยบันทึกข้อความถึงอธิการบดี ล่วงหน้าก่อนสอบอย่างน้อย 7 วัน 
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ส่วนที่ 4 
การสอบประมวลความรู้ 

 

 ข้อ 53 การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
อาจให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตท าการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ก็ได้ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ตามหลักสูตรก าหนด 
 ข้อ 54 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หมายถึง การสอบเพ่ือ
ประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้  
  54.1 การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือการ
สอบทั้งสองแบบ  
  54.2 ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบประมวลความรู้ 
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  
  54.3 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ที่
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง  
  54.3 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ได้ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ 
ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
  54.4 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ให้เป็นสัญลักษณ์ P หมายถึง สอบผ่าน 
หรือ NP หมายถึง สอบไม่ผ่าน  
  55.5 ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ผ่านประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยโดยล าดับ ภายใน 15 วัน 
นับจากวันสอบ 
  55.6 นักศึกษาตามข้อ 54.3 ที่สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้
อีก 1 ครั้ง ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งที่สองแล้ วไม่ผ่านจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 

ส่วนที่ 5 
หลักเกณฑ์การท าและการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

 

 ข้อ 56 การเขียนวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้เขียนเป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นและมีเหตุผลสมควร มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้มีการเขียนเป็นภาษาต่างประเทศได้โดยการ
เสนอของ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
 ข้อ 57 การท าวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาด าเนินการและได้รับอนุมัติ ดังนี้ 
  57.1 เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  57.2 เสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ 



81 
 

  
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

81 

  57.3 เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
  57.4 การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
  57.5 การรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 
  57.6 เสนอวิทยานิพนธ์ 
  57.7 ผลงานวิทยานิพนธ์ 
   57.7.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
   57.7.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  57.8 วิทยานิพนธ์ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 58 มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้นักศึกษามหาบัณฑิตท าการค้นคว้าอิสระก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของหลักสูตร การท าการค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาด าเนินการและได้รับอนุมัติ ดังนี้ 
  58.1 เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
  58.2 เสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ 
  58.3 เสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
  58.4 การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ 
  58.5 การรายงานความก้าวหน้าในการท าการค้นคว้าอิสระ 
  58.6 เสนอการค้นคว้าอิสระ 
  58.7 ผลงานการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) และเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
  58.8 การค้นคว้าอิสระซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 59 การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
  59.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ มีดังนี้ 
   59.1.1 ได้รับอนุมัติเค้าโครงการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 60 วัน นับจากวันที่
สอบเค้าโครงผ่าน 
   59.1.2 ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันที่สอบ
เค้าโครงผ่าน ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน 12 หน่วยกิต 
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   59.1.3 ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่สอบ
เค้าโครงผ่าน ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน 36 หน่วยกิต 
   59.1.4 ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 270 วัน นับจากวันที่สอบ
เค้าโครงผ่าน ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตมากกว่า 36 หน่วยกิต  
   59.1.5 นักศึกษาต้องไม่ค้างจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  59.2 นักศึกษาต้องส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระตาม
รูปแบบการพิมพ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  59.3 การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย ซึ่ง
นักศึกษาและผู้สนใจอ่ืนๆ สามารถเข้าร่วมฟังได้ตามก าหนดวัน เวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้
ระบุในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
  59.4 ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระสรุปผลการสอบและ
แจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสรุปประเด็นการแก้ไข  ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันสอบปากเปล่า และขอขยายเวลาได้อีก 2 ภาคการศึกษาถัดไป โดย
ได้รับการยกเว้นค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา นับจากวันสอบปากเปล่า โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อผู้เข้าสอบแก้ไขเสร็จให้คณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบและลงลายมือชื่อ
รับรองการแก้ไข 
  59.5 กรณีสอบไม่ผ่าน คณะกรรมการสอบต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ผ่าน 
โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 3 วันท าการถัดจากวันสอบ 
  59.6 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครั้ง
นั้น โดยคณะกรรมการสอบต้องด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ 59.5 
  59.7 ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระครั้งแรกไม่ผ่าน ตามข้อ 59.5 หรือข้อ 
59.6 ให้ยื่นเรื่องขอสอบใหม่ หลังจากทราบผลการสอบในครั้งแรกเป็นลายลักษณ์อักษร  
 ข้อ 60 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
  60.1 ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) คณะกรรมการที่สอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์จ านวนไม่เกิน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  60.2 ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระมีจ านวน 5 คน 
ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม  (ถ้ามี) 
คณะกรรมการที่สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระจ านวนไม่เกิน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 1 คน โดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ถ้ามีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย



83 
 

  
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

83 

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  60.3 ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจ านวน 6 คน ประกอบด้วย 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) คณะกรรมการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 คน (แต่งตั้ง
จากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 1 คน และจากบัณฑิตวิทยาลัย 1 คน) โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  60.4 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้ประธานที่ปรึกษาท า
หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสอบ 
 ข้อ 61 กรณีที่ประธานหรือกรรมการสอบไม่สามารถเข้าร่วมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระได้ ให้ประธานหรือกรรมการเสนอชื่อประธานหรือกรรมการสอบ เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นเพ่ิมเติมให้ครบองค์ประชุม 
 

หมวด 7 
การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือการเปลี่ยนแผนการเรียน 

การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
 

 ข้อ 62 การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือการเปลี่ยนแผนการเรียน 
  62.1 การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือการเปลี่ยนแผนการเรียน นักศึกษาต้องยื่นค าร้อง
พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ โดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการประจ าหลักสู ตรและ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  62.2 การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียนต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ 
  62.3 รายวิชาต่าง ๆ ทีน่ักศึกษาได้เรียนมา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเรื่อง
การเทียบโอนผลการเรียน 
  62.4 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
  62.5 นักศึกษาที่ เปลี่ ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียนจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 ข้อ 63 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
  63.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทย
ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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  63.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
   63.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 16 
   63.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิดทางวินัย 
   63.2.3 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
   63.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบสมัคร
ถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อมกับแนบ
เอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   63.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 64 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา แบ่งเป็น 2 ประเภท 
  64.1 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  64.2 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
 ข้อ 65 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติข้อ
ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  65.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วเปลี่ยน
สาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียน แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือ 
  65.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยและเข้า
ศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกท่ี 2  
 ข้อ 66 การพิจารณาเทียบโอนรายวิชา และผลการเรียนรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย  
  66.1 รายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เปลี่ยนหลักสูตร  
  66.2 รายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนมีค่าระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B หรือ 3.00 หรือ
ระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ PD หรือ P 
  66.3 รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระท่ีท าต่อเนื่องจากเดิม 
  66.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน 1 
ใน3 ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา ส าหรับคุณสมบัติในข้อ 65.1 หรือ 65.2  
  66.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  66.6 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึกในใบ
รายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 
 ข้อ 67 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ต้องมี
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  67.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
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  67.2 ผ่านการศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือ 
  67.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
 ข้อ 68 การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  68.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
  68.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
  68.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B หรือได้ค่าระดับคะแนน 
3.00 หรือ เทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมินผ่านในรายวิชา
ทีไ่ม่ประเมินผลเป็นค่าระดับ S ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นก าหนด 
  68.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน 1 
ใน3 ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  
  68.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ เทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  68.6 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึกในใบ
รายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 
 ข้อ 69 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
 นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะต้องยื่นค าร้องต่อ
มหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 
 ข้อ 70 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้นับ
จ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา 
 ข้อ 71 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 8 
สภาพการเป็นนักศึกษา 

 

 ข้อ 72 การลาพักการเรียน 
  72.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
   72.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
   72.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
   72.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
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   72.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
   72.1.5 เหตุผลอ่ืนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร 
  72.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่ 3 ของภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร โดยได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดย
ขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพัก
การเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพัก
การเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพักการเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
  72.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการ
เรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
  72.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้องขอ
กลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดี
แล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 
 ข้อ 73 การลาออก นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ให้ยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจ าหลักสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อ
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาออก 
 ข้อ 74 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อ 
  74.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  74.2 ลาออก 
  74.3 ไมช่ าระเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาภายใน 3 สัปดาห์แรกนับแต่
วันเปิดภาคการศึกษา 
  74.4 ไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  74.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1 
และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป  
  74.6 ผลการประเมินไม่ผ่านจ านวนสามครั้ง ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) หรือการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  
  74.7 ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  74.8 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 16 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  74.9 ตาย 
  74.10 แจ้งความเท็จ หรือปกปิดความจริงในหลักฐานประกอบการพิจารณาเข้าเป็น
นักศึกษา 
  74.11 ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดเป็นลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
  74.12 ถูกลงโทษทางวินัยให้ออก หรือไล่ออก 
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 ข้อ 75 การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  
  75.1 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ 74.3 และข้อ 74.4 
และยังศึกษาไม่ครบระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนด สามารถยื่นค าร้องเพ่ือขอคืนสภาพการเป็น
นักศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็น
นักศึกษา และค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  75.2 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ 74.7 ซึ่งสอบผ่าน
เค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว และไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาใดของมหาวิทยาลัย สามารถยื่นค า
ร้องเพ่ือขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และก าหนดเงื่อนไขในการศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   75.2.1 การขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ กรณีที่นักศึกษาได้ศึกษาครบ
ก าหนดระยะเวลา ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และด าเนินการท าวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้ด าเนินการดังนี้ 
     (1) ท าค าร้องทั่วไปขอเข้าศึกษาใหม่กรณีพิเศษ (ก าหนดระยะเวลา
ศึกษา 1 ปีการศึกษา) ใช้รหัสประจ าตัวนักศึกษารหัสเดิม 
     (2) เมื่อค าร้องอนุมัติแล้วต้องด าเนินการสมัครเข้าศึกษาใหม่ โดยช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย และช าระค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
     (3) ทั้งนี้ การขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษท าได้เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น 
   75.2.2 การขอคืนสภาพนักศึกษา กรณีที่นักศึกษาได้ศึกษาครบก าหนด
ระยะเวลา และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว แต่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาทันตามก าหนดให้
ด าเนินการดังนี้ 
     (1) ท าค าร้องทั่วไปขอคืนสภาพนักศึกษา 
     (2) จัดท าตารางเวลาการท างาน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักลงนามรับรอง (น าส่งพร้อมค าร้อง) 
     (3) เมื่อค าร้องได้รับการอนุมัติแล้ว นักศึกษาต้องช าระเงินค่าคืนสภาพ
นักศึกษา และด าเนินการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่าย  
    (4) ทั้งนี้ การขอคืนสภาพนักศึกษาท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และได้
ไม่เกิน 1 ปี 
 

หมวด 9 
การส าเร็จการศึกษา 

 

 ข้อ 76 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 
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  76.1 มีความประพฤติด ีมีคุณธรรม 
  76.2 ศึกษาและสอบได้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  76.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 ข้อ 77 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
  77.1 นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาพร้อม
เอกสารตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระพิจารณา
กลั่นกรอง และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย โดย
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านงขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 76 และ
ต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุสารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือ
ขออนุมัติปริญญา  
  77.2 นักศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 
   77.2.1 ศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
   77.2.2 สอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 41 
   77.2.3 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ตามข้อ 46 หรือสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ ตามข้อ 53 
   77.2.4 สอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  หรือการสอบการค้นคว้าอิสระ
ขั้นสุดท้าย 
   77.2.5 เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด 
   77.2.6 ผ่านการตรวจคัดลอกผลงานตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   77.2.7 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  77.3 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่า
ครบถ้วนตามข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเสนอชื่อขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ และให้
ถือวันที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยประชุมพิจารณาเป็นวันส าเร็จการศึกษา  
  77.4 ประธานสภาวิชาการเสนอชื่อผู้ขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย 
  

หมวด 10 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ  

เพื่อการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 ข้อ 78 หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด าเนินการได้ 2 วิธี 
ดังนี้ 
  78.1 เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือ 



89 
 

  
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

89 

  78.2 เผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดท า
บทความวิจัยเรื่องเต็ม (Full Paper) เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
 ข้อ 79 วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกองบรรณาธิการ (Editorial Review) 
หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายในและภายนอก  
 ข้อ 80 ที่ประชุมวิชาการต้องด าเนินการโดยหน่วยงานอย่างน้อยในระดับคณะ หรือหากเป็น
การประชุมวิชาการเฉพาะสาขาต้องด าเนินการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ หรือจัดโดยหน่วยงาน 
สมาคม องค์กรวิชาชีพ มิใช่เป็นการจัดโดยภาควิชาใดวิชาหนึ่ ง หรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และใน
การประชุมครั้งนั้น ต้องมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็ม เป็นรายงานการประชุมวิชาการ และต้องมี
คณะกรรมการประเมินผลงานที่นักศึกษาจะเผยแพร่เสนอผลงานและประเมินผลงานที่จะลงเผยแพร่
ในรายงานการประชุมวิชาการ โดยนักศึกษาต้องไปเสนอผลงานด้วยตนเอง การน าเสนอจะเป็นการ
เสนอโดยปากเปล่า หรือการน าเสนอโดยใช้โปสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความ 
 ข้อ 81 หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ เพื่อขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด าเนินการดังนี้ 
  81.1 หลักสูตรแบบ 1 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
ในวงวิชาการในสาขาวิชาที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกอง
บรรณาธิการ หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก จ านวน 2 ฉบับ และเผยแพร่ในที่ประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็ม
เป็นรายงานการประชุมวิชาการ 
  81.2 หลักสูตรแบบ 2 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
ในวงวิชาการในสาขาวิชาที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกอง
บรรณาธิการ หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก จ านวน 1 ฉบับ และเผยแพร่ในที่ประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็ม
เป็นรายงานการประชุมวิชาการ   
  81.3 วารสารที่ตีพิมพ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์
เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนด ณ วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้  
   81.2.1 วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏชื่อในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 2 หรือเทียบเท่า หรือ 
   81.2.2 วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏชื่อในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือเทียบเท่าหรือ  
   81.2.3 วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI Web 
of Science หรือ Scopus หรือ 
   81.2.4 วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) 

http://www.scimagojr.com/
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  81.4 หากการตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นให้ทาง
หลักสูตรขอความเห็นจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 82 การระบุชื่อนักศึกษาในผลงานที่เผยแพร่ นักศึกษาต้องระบุชื่อเป็นผู้แต่งหลักและมีชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความโดยไม่ระบุต าแหน่งทาง
วิชาการ และต้องระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยที่นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการตีพิมพ์จากวารสารหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าว
ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 83 แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระท่ีเผยแพร่ 
  83.1 รูปแบบบทความท่ีตีพิมพ์ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของวารสารที่จะส่งไปตีพิมพ์ 
  83.2 บทความที่ตีพิมพ์ หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพ่ือใช้ประกอบการ
ขอส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด 
  83.3 บทความที่ใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษา จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อน
การพิมพ์ ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น สามารถน ามานับได้
เฉพาะที่เปน็บทความวิจัยเรื่องเต็มเท่านั้น 
  83.4 บทความที่ตีพิมพ์หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพ่ือขอส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วม
วิจัยในบทความ โดยไม่ระบุต าแหน่งทางวิชาการ 
 ข้อ 84 การนับคะแนนจากการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
  84.1 ระดับปริญญาโท 
   84.1.1 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกคนทุกหลักสูตร ต้อง
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือรายงานการประชุมวิชาการ ที่ได้ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์
การประเมินของ สกอ. และ สมศ. 
   84.1.2 การตีพิมพ์เผยแพร่การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาทุกคนทุกหลักสูตร 
ต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือรายงานการประชุมวิชาการ ที่ได้ค่าคะแนนการประเมินตาม
เกณฑ์การประเมินของ สกอ. และ สมศ. 
 
  84.2 ระดับปริญญาเอก  
   การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ทุกหลักสูตรต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
และรายงานการประชุมวิชาการเมื่อรวมกันแล้วต้องได้ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
ของ สกอ. และ สมศ. 
 ข้อ 85 การติดตามผลการตีพิมพ์เผยแพร่ 
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  ให้บัณฑิตวิทยาลัยติดตามและตรวจสอบการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ และหากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด จะต้องแจ้งให้
หลักสูตรทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
 ข้อ 86 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้ ให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณา
กลั่นกรองเพ่ือให้ความเห็นเสนอต่ออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด 11 
การควบคุมคุณภาพ 

 

 ข้อ 87 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 
ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 ข้อ 88 ให้มีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องภายใน 5 ปี 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
 

ประกาศ ณ  วันที่  24 พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                 
 
 
 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายจรูญ  ถาวรจักร์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 

............................................. 

 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 เพ่ือให้การจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  4/2562  เมื่อวันที่  7  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562  จึงออก
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้                                               
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้เพ่ิมเติมค านิยามใน ข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ดังนี้  
      “การศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตร
ตามหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือสะสมหน่วยกิต  
 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 18.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557  โดยใช้
ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
  “เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่
ได้รับมอบหมายก่อนวันสุดท้ายของภาคการศึกษานั้น และต้องช าระค่าปรับตามระเบียบ”  
  ข้อ 5 ให้เพ่ิมเติมข้อ 64/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ดังนี้   
  “ข้อ 64/1 การเทียบโอนผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาสะสมหน่วยกิต ตามโครงการ
สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ให้เทียบโอนได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา”                                                       

ข้อ 6 การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 
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ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 75 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
 ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับหรือที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะวินิจฉัยสั่งการและให้ถือ
เป็นที่สิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ   วันที่   8   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562                                  
 
 

 
 

       (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                      

    ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ที ่206/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
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หมายเหตุ  คุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ดูรายละเอียดในเล่มกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 TQF หน้า 29) 
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ภาคผนวก ค 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 2/2564 

วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ สสร.504 ช้ัน 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 

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

กรรมการผู้มาประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณ ี บัญชรหัตถกิจ  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ   กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.รัฐพล  ศิลปรัศมี  กรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์  กรรมการ 
 5. อาจารย์ปัณณทัต  ตันธนปัญญากร  กรรมการ 
 6. อาจารย์สุกฤษฏิ์  ใจจ านงค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์   ไปราชการ 
    

ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
1. นางสาวพัชรพร   เรียงวงษ ์      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      

เริ่มประชุม    เวลา 11.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณ ีบัญชรหัตถกิจ ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตฯ ฉบับใหม่
ก าลังอยู่ในระว่างการพิจารณาลงนาม ซึ่งมีปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แทนคณะกรรมการ
ชุดเดิมที่ลาออก 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 1.2 ก าหนดการวิพากษ์หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  
สุพรรณทัสน์  รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล และรองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  
รอดจากภัย  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 



98 
 

  
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

98 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานที่ประชุม เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 25 

มกราคม  2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุม ให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
รับทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 
มติที่ประชุม: รับทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 3.1 ก าหนดการวิพากษ์หลักสูตร จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุม 
504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ เวลา 13.00 น. โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย  
จะประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference (ออนไลน์)  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1 การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตฯ จ าเป็นต้องระบุสาขาเพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.พรรณีบัญชรหัตถกิจ ประธานกรรมการ จึงพิจารณาระบุสาขา 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบด าเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 อาจารย์สุกฤษฏิ์ ใจจ านงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  เสนอที่ประชุมเกี่ยวกับ
ก าหนดการวิพากษ์หลักสูตรที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุม 504 ชั้น 5 
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ เวลา 13.00 น. นั้น ต้องเขียนโครงการของบประมาณด าเนินการ ซึ่งยังไม่มี
ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบด าเนินการ ประธานกรรมการมอบ นางสาวพัชรพร เรียงวงษ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด าเนินการเขียนโครงการของบประมาณด าเนินการเพ่ืออนุมัติตามล าดับ
ขั้นตอน โดยเบื้องต้นจะท าการส ารองเงินจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5.2 ผลการส ารวจความต้องการศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตฯ ให้
ด าเนินการท าเป็นตารางสรุปผลการส ารวจแนบท้ายในภาคผนวก  
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบด าเนินการ  ประธานกรรมการมอบ อาจารย์สุกฤษฏิ์  
ใจจ านงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และนางสาวพัชรพร เรียงวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 5.3 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุม
พิจารณารายวิชาในหลักสูตรฯ 7 รายวิชา รายละเอียดดังนี้ 
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  PHD705 การส่งเสริมสุขภาพข้ันสูงในวิถีชีวิตใหม่ 
  PHD706 ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพข้ันสูงและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข 
  PHD707 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขขั้นสูง 
  PHD708 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  PHD709 การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  PHD710 ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการจัดการภัยพิบัติ 
 ทั้งนี้ อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร เสนอรายวิชาเพ่ิมเติม PHD711 วิทยาการระบาด 
ขั้นสูง และอาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์ เสนอรายวิชาเพ่ิมเติม PHD712 ระบบการแพทย์
องค์รวมเพ่ือดูแลสุขภาพทางเลือก 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบด าเนินการ ประธานกรรมการมอบ อาจารย์ปัณณทัต ตัน
ธนปัญญากร และอาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์  เขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 
วาระท่ี 6 อ่ืนๆ  
 6.1 การวิพากษ์หลักสูตรฯ ครั้งที่ 2 ส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต
ก าหนดจัดในวันพุธที่ 10 มกราคม 2564 ในรูปแบบประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference 
(ออนไลน์) 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
  

ปิดประชุม  เวลา   12.30  น 
 

(ลงชื่อ)................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                      (อาจารย์สุกฤษฏิ์ ใจจ านงค์) 

                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

(ลงชื่อ).. .. ผู้ตรวจรายงานการประชุม
             (รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ) 

                        (ประธานกรรมการ) 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง สสร.504 ชั้น 5 

********************************************* 
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ   ที่ปรึกษา 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณ ี บัญชรหัตถกิจ  ประธานกรรมการ 
 3. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. อาจารย์ ดร.รัฐพล  ศิลปรัศมี  กรรมการ 
 7. อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์  กรรมการ 
 8. อาจารย์ปัณณทัต  ตันธนปัญญากร  กรรมการ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์   กรรมการและเลขานุการ 
 10. อาจารย์สุกฤษฏิ์  ใจจ านงค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 11. นางณฐา    เมธาบุษยาธร  มหาบัณฑิต ส.ม. 
        (การจัดการระบบสุขภาพ) 
 12. นายจักรชัย    รุ่งสุข   มหาบัณฑิต ส.ม. 
        (การจัดการระบบสุขภาพ) 
 13. นางรุจินันท์    เหล่าจิรอังกูร  นักศึกษา ส.ม. 
        (การจัดการระบบสุขภาพ) 
 14. นางสาวอัญชลี   งามผิว   นักศึกษา ส.ม. 
        (การจัดการระบบสุขภาพ) 
 15. นางสาวศรีสุรางค์  ดวงประเสริฐ    นักวิชาการสาธารณสุข 
        (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ 
        สสจ.นครนายก 
 16. นายภุชเคนธ์  ทองสุข     นักวิชาการสาธารณสุข 
        ช านาญการพิเศษ  
        สสจ.นครนายก 
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เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร    เวลา 13.00 น. 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

ข้อเสนอแนะของศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มีดังนี้ 
 1.ระบุวัตุถุประสงค์และกลุ่มผู้เรียนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ
ระบบสุขภาพ) ให้ชัดเจนว่าเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพ่ิมคุณวุฒิที่สูงขึ้น หรือ การเพ่ิมระดับความ
เชี่ยวชาญขององค์ความรู้ทางสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลต่อการก าหนดรายวิชาในแผนการ
เรียน 
 2. การก าหนดความต้องการทางด้านคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน เช่น เกณฑ์การ
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารในฐาน TCI (กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2)  
 3. พิจารณาน ารายวิชาในหลักสูตร ส.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ) เป็นวิชาเลือกใน
หลักสูตร ส.ด. (การจัดการระบบสุขภาพ) ส าหรับกลุ่มผู้เรียนที่ไม่มีคุณวุฒิตรงทางด้านสาธารณสุข
ศาสตร์ 
 4. พิจารณาปรับจ านวนผู้เรียนจาก 15 คนในปีแรกของการเปิดหลักสูตร เป็นเกณฑ์
จ านวนรับนักศึกษาขั้นต่ า คือ จ านวน 5 คนของแต่ละแผนการเรียน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้อเสนอแนะของรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล มีดังนี้ 
 1. พิจารณาเพิ่มเติมอาชีพ นักพัฒนาและวางแผน ในส่วนของแนวทางการประกอบอาชีพ 
 2. เพ่ิมเติมประเด็นของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ 
SDGs) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร การพัฒนานวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ในที่มาของ
หลักสูตร ในรายละเอียดหน้า 8 ข้อ 1.1  
 3. เพ่ิมเติมคณาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรฯ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ และ
ผลงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะของรองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย มีดังนี้ 
 1. เพ่ิมเติมแนวคิดของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาชุมชน โดยยึดการด าเนินงานของ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ: U2T) ในรายละเอียดหน้า 8 ข้อ 1.1 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะพิเศษของหลักสูตรที่แตกต่าง
จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอื่น 
 2. พิจารณาเพ่ิมเติมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลก (Global Health) รายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบัน 
 3. พิจารณาเพ่ิมเติมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรให้ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม 
 4. พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของงานวิจัยอาจารย์ 5 ปีย้อนหลังของคณาจารย์ใน
หลักสูตรตามแบบฟอร์มขอเสนออนุมัติหลักสูตร  
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ปิดการวิพากษ์หลักสูตร  เวลา 15.00 น. 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
    (อาจารย์สุกฤษฏิ์  ใจจ านงค์) 
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

(ลงชื่อ).. ...ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  บัญชรหัตถกิจ) 

             ประธานกรรมการ 
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ภาคผนวก จ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.  ชื่อ นางสาวพรรณี        นามสกุล บัญชรหัตถกิจ 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  
1.2  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก Dr.PH. (Health Education and 

Behavioral Science) (International 
program) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2551 

ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)   มหาวิทยาลัยมหิดล 2531 
ปริญญาตรี ค.บ. (วิชาเอกสุขศึกษาและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526 

  
1.3  ผลงานทางวิชาการ  

1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
                  ไม่มี 

1.3.2 บทความวิจัย  
Pisey, V., and Banchonhattakit, P. (2020). The Association of Socio-Demographic and  
 Environmental Factors on Childhood Diarrhea in Cambodia.   
   F1000Research. 3 July 2020: 1-10. Open access.   

     https://doi.org/10.12688/f1000research.23246.2 
Banchonhattakit, P., Phimha, S. and Sirisuwan, P.  (2020) .  Effect of Lifestyle, Dietary 
 Pattern, School Based Weight Control Program on Overnutrition among 
 Schoolchildren in the Northeast of Thailand. Medico-Legal Update.  October-
 December2020. Vol.20 No.4. October-December. 2020: 1193-1203. 
Thammasarn, K., and Banchonhattakit, P. (2020). Effects of Food Fit for Fun Program 
 with  Social Media Used on Health Literacy and Obesity Prevention Behaviors 
 among Senior- Primary School Students, in Nakhon Ratchasima Province 
 Thailand. Indian Journal of Public Health Research & Development. Vol.11  
 No.8. July. 2020: 1291-1297. 
Jantavaree, P., Banchonhattakit, P., Duangsong, R. and Chaichit, R. (2020). Determinants 
 of Depressive Disorder among Elderly Stroke Patients in the Northeast of 
 Thailand. Indian Journal of Public Health Research & Development. Vol.11  
 No.7. July. 2020: 552-556. 

 

https://doi.org/10.12688/f1000research.23246.2
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Prachaiboon, T., Banchonhattakit, P., and Rattanapitoon, N. (2020). Socioeconomic and 
 Behavior Influenced Raw Fish Consumption, 2nd Intermediate Hosts of 
 Opisthorchis viverrini, in Northeastern Thailand.  Indian Journal of Public 
 Health Research & Development. Vol.11 No.5. May. 2020 :861-866. 
Padphai, I., Banchonhattakit, P., and Anutrakulchai, S.  ( 2020) .  Associated Factors 
 betweenHealth Literacy( HL)  and Results ( eGFR, HbA1c)   for Delayed 
 Progression of Kidney Disease  in Type 2 Diabetic Patients, The Northeast 
 Thailand.  IndianJournal of Public Health Research & Development.  Vol.11 
 No.4 April. 2020: 734-738.  
Kaewchin, P., Banchonhattakit, P., and Chamroen, P.  ( 2019) .  The Effects of an 
 Integrationof PRECEDE- PROCEED Model and Health Literacy in Behavioral 
 Modificationfor Weight Control among Overweight and Obesity of adolescents 
 in the Northeast of Thailand.  Indian Journal of Public Health Research & 
 Development. Vol.10 No.10. October 2019:1490-1495. 
Kaewchin, P., and Banchonhattakit, P. (2019). The Prevalence and Determinants of 
 PRECEDE Framework and Health Literacy Associated with Overweight and 
 Obesity among Adolescents: A Population-Based Survey of 12-19 Years-Old in 
 the Northeast of Thailand. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 
 Vol.13 No.10 October 2019: 8-13. DOI: 10.7860/JCDR/2019/42125.13203 
ณัฐพงศ์ สิงห์สาธร, พัชรี  ดวงจันทร์, อนันต์ มาลารัตน์ และพรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2562). การศึกษา 
 พฤติกรรมความรุนแรงและความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้าง ความฉลาดทางสังคมเพ่ือ 
 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่น. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
 กรุงเทพ. ปีที่ 35 ฉบับที่ 1. มกราคม –เมษายน. 2562: 109-119.  
ชัชวาล เพ็ชรกรอง และพรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2562). ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
 สุขภาพ ร่วมกับการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนในนักเรียนชั้น
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีภาวะน้ าหนักเกิน. วารสารสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล. ปีที่ 42 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม- ธันวาคม. 2562: 23-32. 
พรทิวา ทบคลัง และพรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2562). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
 สุขภาพ ต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง อ าเภอเสิงสาง 
 จังหวัด นครราชสีมา. วารสารสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ปีที่ 
 42 ฉบับที่ 1. มกราคม– มิถุนายน. 2562: 80-92. 
นาตยา แก้วพิภพ และพรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2562).  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
 สุขภาพและการ รับรู้ความสามารถตนเองเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์. 
 วารสารสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ปีที่ 42 ฉบับที่ 1.  
 มกราคม – มิถุนายน. 2562: 55-67. 
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Padchasuwan,  N. ,  Banchonhattakit, P. , and Kaewpitoon, N.  (2018) .  Health Literacy  
 Associated  with Liver Fluke Prevention and Control amomg Secondary 
 School Students in Northeast Thailand. Suranaree Journal Science 
 Technology. Vol.25 No.3: 307-318. 
วารีรัตน์ พูลเพ่ิม และพรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2560). การประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
 พฤติกรรมร่วมกับความฉลาดทางสุขภาพในการควบคุมน้ าหนักเพ่ือการป้องกันโรคอ้วนของ
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี . วารสารสุขศึกษา 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ปีที่ 40 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม-ธันวาคม. 2560: 
 103-115. 
ภัทราภรณ์ สมน้อย และพรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2560). ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
 การดูแลสุขภาพ ช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือป้องกันโรค
 ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครราชสีมา. วารสารสุข
 ศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล. ปีที่ 40 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม-
 ธันวาคม. 2560: 88-103. 
อารยา  จาจุมปา และพรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2560). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการ
 บริโภค อาหารและกิจกรรมทางกายเพ่ือป้องกันภาวะน้ าหนักเกินของนักเรียนชั้น
 ประถมศึกษา  อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู. วารสารสุขศึกษา คณะสาธารณสุข
 ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล. ปีที่ 40 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม-ธันวาคม. 2560: 36-50. 
ปวีณา นามโคตร, ศิริพร ค าสะอาด, มาลินี เหล่าไพบูลย์, สุพจน์ ค าสะอาด และพรรณี บัญชรหัตถกิจ. 
 (2560).  ประสิทธิผลของวิธีการทางสุขศึกษาในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ: การ
 ทบทวนวรรณกรรมอย่าง เป็นระบบและการวิเคราะห์เมตต้า. ศรีนครินทร์เวชสาร. ปีที่ 32 
 ฉบับที่ 4. กรกฎาคม-สิงหาคม. 2560: 379-388. 
เฉลิมพล โสค าแก้ว และพรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2560). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการ
 ป้องกันโรคขาด สารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามี อ าเภอ
 ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น. วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล. ปีที่ 40 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม-ธันวาคม 
 2560: 24-37. 

 1.3.3  บทความทางวิชาการ  
        ไม่มี 
1.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
        ไม่มี  

1.4  ประสบการณ์ในการสอน 
27 ปี 
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1.5  ภาระงานสอน 
 1.5.1 วิชาอนามัยโรงเรียน 
 1.5.2 วิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
 1.5.3 วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 1.5.4 วิชาการบริหารและภาวะผู้น า 
 1.5.5 วิชาระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 
 1.5.6 วิชาการสัมมนาการสาธารณสุข 
 1.5.7 วิชาการวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข 
 1.5.8 วิชาการสร้างเครื่องมือในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 1.5.9 Advanced Health Behavioral Theory 
 1.5.10 Advanced Health Concept and Application 
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2.  ชื่อ นางภูษิตา        นามสกุล อินทรประสงค์ 
2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
2.2  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 
2539 

 
ปริญญาโท M.P.A. (Public Administration) 

 
Roosevelt University, 
Chicago, U.S.A. 

2525 
 

ปริญญาตรี ค.บ. (พยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521 
 
2.3  ผลงานทางวิชาการ  
 2.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 

                   ไม่มี 
2.3.2 บทความวิจัย 

จุฑามาส กุลศัตยาภิรมย์ ,  ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ ,  จุฑาธิป ศีลบุตร และภูษิตา อินทรประสงค์. 
 (2562). ปัจจัยที่ มีผลต่อคุณภาพการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
 โรงพยาบาลราชบุรี : ตามการรับรู้ของผู้รับบริการ.   ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม 
 ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11 13-14 มิถุนายน 2562. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 
 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
 นครปฐม. 
กฤตยา ใจขาน , ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ , จุฑาธิป ศีลบุตร และภูษิตา อินทรประสงค์. (2561). 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขและการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน กับความ
 ตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย. วารสารพยาบาล
 สาธารณสุข. ปีที ่32 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม. 2561: 185-201. 
ศุจินทรา ชูเจริญ , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จุฑาธิป ศีลบุตร และยุวนุช สัตยสมบูรณ์ . (2561).  
 ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวง
 สาธารณสุข. วารสารวิชาการสาธารณสุข. ปีที่ 27 ฉบับที่ 6. มีนาคม-เมษายน. 2561:  
 1117-29. 
สุภาวิณี แสงเรือน, ภูษิตา อินทรประสงค์, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ และจุฑาธิป ศีลบุตร (2561). ความพึง
 พอใจในงานของบุคลากรสายงานหลักกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. 
 วารสารวิชาการสาธารณสุข. ปีที่ 27 ฉบับที่ 3. พฤษภาคม-มิถุนายน. 2561: 531-9. 
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มิ่งกมล ภิบาลวงษ์, ภูษิตา อินทรประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร และยุวนุช สัตยสมบูรณ์. (2561). ความ
 ตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.  วารสาร
 กองการพยาบาล. ปีที่ 45 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน. 2561: 25-44. 
ปาณิสา โรศรีดโรมนต์, ภูษิตา อิทรประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร และยุวนุช สัยสมบูรณ์. (2561). ทักษะ
 การบริหารสไตล์ภาวะผู้น า และบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กรของ 
 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.  
 ปีที่ 41 ฉบับที่ 1. มกราคม-มีนาคม. 2561: 43-55. 
กษิรา โพรามาต, ภูษิตา อินทประสงค์,  ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ และจุฑาธิป ศีลบุตร. (2560).  ปัจจัยทีมี
 ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี  
 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตบริการที่ 5 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ .  
 ปีที่ 47 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม. 2560: 301-14. 

2.3.3  บทความทางวิชาการ  
        ไม่มี 
2.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
        ไม่มี  

2.4  ประสบการณ์ในการสอน 
25 ปี 

2.5  ภาระงานสอน 
 2.5.1 วิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 

2.5.2 วิชาการจัดการทรัพยากร 
2.5.3 วิชาโลจิสติกส์ในบริการสุขภาพ 

 2.5.4 วิชาการบริหารงานสุขภาพและการพัฒนาภาวะผู้น า 
2.5.5 วิชาการจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ 
2.5.6 วิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพผู้สงูอาย ุ
2.5.7 วิชาการประกันคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพ 
2.5.8 วิชาระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 
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3.  ชื่อ นายรัฐพล   นามสกุล ศิลปรัศม ี
3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
3.2  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 2559 
ปริญญาโท วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 2551 
ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

 
3.3  ผลงานทางวิชาการ  
 3.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  

                  ไม่มี 
3.3.2 บทความวิจัย 

อารีย์  สงวนชื่อ, ปัณณทัต  ตันธนปัญญากร และรัฐพล  ศิลปรัศมี. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์่กับ                      
ภาวะเครียดของผู้สูงอายุ ในต าบลชัยบาดาล อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี. วารสารความ
ปลอดภัยและสุขภาพ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน. 2562: 1-11. 

Will, M., Susanne, S., Miranda, L., Sotiris, V., Nopadol, P., Wissanupong, K., Narut, S.,                      
Ratthaphol, S., Kanchana, N., Kraichat, T., and John, C. (2018) “Long-Term 
Trends of  Air Pollution in Thailand and Effects on Health” Poster presentation 
in ISES-ISEE 2018  JOINT ANNUAL MEETING. OTTAWA-CANADA 26 -30  August 
2018, P02.0960. 1327. 

Sillaparassamee, R. and Tantrakarnapa Kand Chinwetkitvanich, S. (2016). “Development 
model of oxide of nitrogen concentration and land use characteristics in 
Bangkok area”. Environmental Asia. Vol.9 No.2 July 2016: 111–117. 

  3.3.3 บทความทางวิชาการ 
  ไม่มี 

3.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
        ไม่มี  

3.4  ประสบการณ์ในการสอน 
10 ปี 

3.5  ภาระงานสอน 
 3.5.1 วิชาพ้ืนฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 3.5.2 วิชาพ้ืนฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 3.5.3 วิชาหลักและเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม 
 3.5.4 วิชาการจัดการสาธารณสุขในชุมชน 
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4. ชื่อ นายทัศพร        นามสกุล ชูศักดิ์ 
4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดการบริการสุขภาพ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2554 
ปริญญาโท ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2547 
ปริญญาตรี ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล

การศึกษา) 
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ)  
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) 
คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว) 
สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2561 
 

2555 
2551 
2548 

 
2537 

 
4.3  ผลงานทางวิชาการ  
 4.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
         ไม่มี 

4.3.2 บทความวิจัย 
เนตรนภา สาสังข์, ทัศพร ชูศักดิ์ และอารีย์ เสนีย์. (2563). ผลของโปรแกรมการอบรมการช่วยฟ้ืน 
 คืนชีพต่อความรู้ ทักษะและการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
 หมู่บ้าน (อสม.) ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร
 พยาบาลทหารบก. ปีที ่21 ฉบับที่ 3. กันยายน– ธันวาคม. 2563: 283-293. 
นัชชา ยันติ, ทัศพร ชูศักดิ์ และอภิชัย คุณีพงษ์. (2563). การสร้างเสริมชุมชนสุขภาพดีด้วยหลัก 3อ  
 2ส ต าบลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว . วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ส านักงาน
 คณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.). ปีที่ 12 ฉบับที่ 1. 
 มกราคม – กุมภาพันธ์. 2563: 7-21. 
ทัศพร ชูศักดิ์  และนัชชา ยันติ . (2563). ผลการด าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ต าบล 
 วังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว .  วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1. มกราคม – มีนาคม. 2563: 41-53. 
ทัศพร ชูศักดิ์ ,  ฉัตรประภา ศิริรัตน์ และจิราภรณ์ นนพละ. (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
 ความเครียดของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง จังหวัดสระบุรี . วารสารวิจัยและ
 พัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ . ปีที่ 15 ฉบับที่ 1. มกราคม– เมษายน. 
 2563:47-57. 
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ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา, มรรยาท  เพ็ชรตรา และทัศพร ชูศักดิ์. (2562). ภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
 จังหวัดชัยภูมิ กรณีศึกษา : ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ . วารสารวิจัยและ
 พัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ . ปีที่ 14 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม– สิงหาคม. 
 2562: 88-101. 
ขนิษฐา จรัสวิศิษฏ์กุล และทัศพร ชูศักดิ์. (2561). ผลการนวดสัมผัสทารกโดยมารดาที่มีต่อการ
 เจริญเติบโตของทารกและความผูกพันระหว่างมารดาและทารก ของทารกที่มีภาวะป่วย
 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที ่13 ฉบับที่ 1. มกราคม– เมษายน. 2561: 76-86. 
ทัศพร ชูศักดิ์, เนตรนภา สาสังข์ และสายสมร เฉลยกิตติ. (2561). ผลการใช้โปรแกรมการดูแลเท้า
 เพ่ือป้องการถูกตัดขาของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี  จังหวัด
 นครสวรรค์. วารสารเวชสารแพทย์ทหารบก. ปีที่ 71 ฉบับที่ 2. เมษายน- มิถุนายน. 2561: 
 105-112.  
ทัศพร ชูศักดิ์, เมธี สุทธศิลป์ และกฤติเดช มิ่งไม้. (2561). ความผูกพันในการเป็นอาสาสมัครของ
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. วารสาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม- สิงหาคม. 2561: 245-251. 
สมชาย ดุรงค์เดช, ทัศพร ชูศักดิ์ และเนตรนภา สาสังข์. (2561). ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรค
 ไข้เลือดออกของชุมชนที่มีการระบาดของไข้เลือดออกซ้ าซากกับชุมชนที่มีการระบาดน้อย 
 เขตพ้ืนที่ต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิจัยและ
 พัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  ปีที่ 13 ฉบับที่ 3. กันยายน– ธันวาคม. 
 2561: 34-44. 
ทัศพร ชูศักด์ิ, เมธี สุทธศิลป์ และเนตรนภา สาสังข์. (2560). ปัจจัยท านายความต้ังใจในการเลิกใช้ยาเสพ
 ติดของผู้ผ่านค่ายบ าบัดยาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์ . วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช. ปีท่ี 30 
 ฉบับท่ี 1. มกราคม-มถิุนายน. 2560: 88-100. 
ทัศพร ชูศักด์ิ. (2560). ผลการด าเนินงานหมู่บ้านไอโอดีน จังหวัดนครสวรรค์. วารสารพยาบาลทหารบก. 

ปีท่ี 18 ฉบับพิเศษ. พฤษภาคม-สิงหาคม. 2560: 373-380. 
เนตรนภา สาสังข์, ทัศพร ชูศักด์ิ และเมธี สุทธศิลป์. (2560). พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
 โรคเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซ้อนโรคไต อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. วารสารความ
 ปลอดภัยและสุขภาพ. ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 36. พฤษภาคม- สิงหาคม. 2560: 46-52. 
ทัศพร ชูศักดิ์ และสุวัฒน์ บ ารุงศรี . (2560). แบบจ าลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีผลต่อการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัด
นครสวรรค์. วารสารสมาคมนักวิจัย. ปีที ่22 ฉบับที่ 1. มกราคม– เมษายน. 2560: 30-45. 
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อนิญช์พัฒน์ คฤหานนท์, ทิวาทิพย์ แสนเมือง, นวลรัตน์ โมทะนา,ทัศพร ชูศักดิ์ และสัณหวัช ไชยวงศ์. 

(2561). การส ารวจพฤติกรรมด้านโภชนาการในกลุ่มพ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กนักเรียนใน
เขตชนบท. วารสารนเรศวรพะเยา. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน. 2560: 15-16. 
4.3.3  บทความทางวิชาการ   
        ไม่มี 
4.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
        ไม่มี  

4.4  ประสบการณ์ในการสอน 
7 ปี 

4.5  ภาระงานสอน 
4.5.1 วิชาการบริหารงานสาธารณสุขและการพัฒนาภาวะผู้น า 
4.5.2 วิชาการจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข 
4.5.3 วิชาโภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
4.5.4 วิชาสุขภาพจิตผู้สูงวัย 
4.5.5 วิชาระบบการส่งเสริมสุขภาพ 
4.5.6 วิชาสถิติและระเบียบวิธิวิจัยในงานสาธารณสุข 
4.5.7 วิชากฏหมายและจรรยาบรรณในวิชาชีพสาธารณสุข  
4.5.8 วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถานพยาบาล  
4.5.9 วิชาการตรวจ ประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น  
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ภาคผนวก ฉ 
รายงาน 

สรุปแบบส ารวจความสนใจและความต้องการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ระดับปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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รายงาน 
สรุปแบบส ารวจความสนใจและความต้องการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ระดับปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ตอนที ่1. แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและความต้องการศึกษา 

จากการส ารวจความสนใจและความต้องการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต ระดับ
ปริญญาเอก จากกลุ่มตัวอย่าง 39 คน พบว่า มีผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ51 และให้เหตุผลถึงความต้องการศึกษาต่อเพ่ือ “ความก้าวหน้าในอาชีพ” (ร้อยละ39) และ
เพ่ือ “อยากมีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน” (ร้อยละ 33) 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรที่ “มีเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์” คิดเป็น
ร้อยละ 69  โดยสนใจเรียนในสาขา “การวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์” ร้อยละ
24 และสาขา “การจัดการระบบสุขภาพ” ร้อยละ22 และต้องการเรียนด้วยวิธี “เรียนแบบผสมผสาน
โดยบรรยาย/อภิปรายในชั้นเรียน  และการเรียนผ่านสื่อออนไลน์”ร้อยละ70, และเรียนแบบ “Online 
E-learning” คิดเป็นร้อยละ20  

ส าหรับค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร (ไม่รวมค่าท าวิทยานิพนธ์) ส่วนใหญ่สนใจค่าเล่า
เรียน 300,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ73) และหากหลักสูตรฯเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นและสามารถ
สะสมหน่วยกิตแล้วน าไปเทียบโอนการศึกษาในหลักสูตรปกติ มีผู้สนใจเรียน คิดเป็นร้อยละ82 

จากผลการส ารวจสิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนมากที่สุดคือ ที่พักบางช่วงในราคา
นักศึกษา (ร้อยละ48) และห้องท างานนักศึกษาพร้อมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต (ร้อยละ45)  

ตารางท่ี 1 ความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก 
 จ านวน (คน) ร้อยละ 

1) สนใจศึกษา 20 51 
2) ไม่สนใจ 19 49 

รวม 39 100 
 
ตารางท่ี 2 สิ่งจูงใจที่กระตุ้นให้ต้องการเรียนต่อปริญญาเอกในหลักสูตรนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 จ านวน (ครั้ง) ร้อยละ 
1) ความก้าวหน้าในอาชีพ 20 39 
2) อยากมีความรู้ ความสามารถเพิ่มข้ึน 17 33 
3) อยากมีปริญญาเอกติดตัว 7 14 
4) ต้องการเปลี่ยนอาชีพ 7 14 

รวม 51 100 
ตารางท่ี 3 รูปแบบหลักสูตรทีต่้องการศึกษาต่อ 
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 จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) ท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 10 30 
2) มีเรียนรายวิชา+ท าวิทยานิพนธ์ 22 67 
3) อ่ืนๆ 1 3 

รวม 32 100 
 

ตารางท่ี 4 วิธีการเรียนการสอนที่ต้องการศึกษา 
 จ านวน (คน) ร้อยละ 

1) เข้าชั้นเรียนตามปกต ิ 3 10 
2) การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ Online-learning 6 19 
3) การเรียนแบบผสมผสานโดยบรรยาย/อภิปรายในชั้นเรียน 
และการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ 

21 68 

4) อ่ืนๆ 1 3 
รวม 30 100 

 

ตารางท่ี 5 ช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่สะดวกในหลักสูตร  
 จ านวน (คน) ร้อยละ 

1) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 -16.00น. 4 12 
2) วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 -16.00น. 3 9 
3) เรียนแบบ online 5 15 
4) เรียนแบบ online ผสมผสานกับการเรียนในห้องเรียน 19 58 
5) เรียนแบบสะสมหน่วยกิต แลว้มาเทียบโอน 2 6 

รวม 33 100 
 
ตารางที่ 6 ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรทีต่้องการ หากศึกษาต่อในหลักสูตร  

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) 300,000 บาท 16 73 
2) 350,000 บาท 4 18 
3) 400,000 บาท 0 0 
4) อ่ืนๆ 2 9 

รวม 22 100 
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ตารางที่ 7 ความสนใจในการเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิต แล้วน าไป
เทียบโอนการศึกษาในหลักสูตรปกติได้ 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) สนใจ 27 82 
2) ไม่สนใจ 6 18 

รวม 33 100 
 
ตารางที่ 8 สิ่งทีต่้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ความถี่ในการตอบ (ครั้ง) ร้อยละ 
1) ที่พักบางช่วงในราคานักศึกษา 16 49 
2) ห้องท างานนักศึกษาพร้อมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 15 45 
3) ไม่ระบ ุ 2 6 

รวม 33 100 
 
ตารางที่ 9 สาขาที่ต้องการศึกษา (เลือกได้มากกว่า 1 สาขา) 

 ความถี่ในการตอบ (คร้ัง) ร้อยละ 
1) นโยบายสุขภาพและการจัดการ 6 15 
2) การจัดการระบบสุขภาพ 9 22 
3) การบริหารงานสาธารณสุข 5 12 
4) การวัดและประเมินผลงานสาธารณสุข 4 10 
5) อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 4 10 
6) การน านโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัต ิ 3 7 
7) การวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์ 10 24 

รวม 41 100 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 10 เพศ 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) ชาย 8 24 
2) หญิง 25 76 

รวม 33 100 
 
ตารางท่ี 11 อายุ 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) ต่ ากว่า 30 ป ี 8 24 
2) 30-35 ปี 8 24 



119 
 

  
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

119 

3) 36-40 ปี 5 15 
4) 41-55 ปี 11 33 
5) 56 ปีขึ้นไป 1 3 

รวม 33 100 
 
ตารางท่ี 12 อาชีพ 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) ข้าราชการ 18 55 
2) พนักงานมหาวิทยาลัย 11 33 
3) พนักงานราชการ 2 6 
4) พนักงานเอกชน 0 0 
5) กิจการส่วนตัว 2 6 
6) อ่ืนๆ 0 0 

รวม 33 100 
 
ตารางท่ี 13 ลักษณะงานที่ท า 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) สอน/วิจัย 11 33 
2) งานบริหาร 8 24 
3) งานบริการ 7 21 
4) อ่ืนๆ 7 21 

รวม 33 100 
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ภาคผนวก ช  
ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ (MOU) 
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ภาคผนวก ซ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

 
ระบุความเสี่ยง  
 

 ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)  ปัจจัยเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน F F นักศึกษาไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 
 F F ความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน 

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

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดับความเสี่ยง) 

(1)×(2) 
ระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการเรียนการ
สอน
  

- นักศึกษาไม่ผ่านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ 

5 3 5x3 ความเสี่ยงสูง 

- ความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน 4 3 4x3 ความเสี่ยงสูง 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

 
ล า 
ดับ 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/ 
กิจกรรมของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การ
ควบคุมท่ีมี

อยู่แล้ว 
(3) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่แล้วได้ผล

หรือไม่ 
(4) 

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

1 ความเสี่ยงด้านการเรียนการ
สอน 
1.1 นักศึกษาไมผ่่าน 

ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ 

1. หลักสูตรจัดหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานเพ่ือให้
นักศึกษาได้เสริมทักษะภาษาอังกฤษวิชาการ
ส าหรับดุษฎีบัณฑิต 

2. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 
รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิชาสัมมนา ให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การพูด 
การเขียน และการน าเสนอเป็ยภาษาอังกฤษ 

  

…. ยอมรับ 

✓ ควบคุม 
.... ถ่ายโอน 
.... หลีกเลี่ยง 

 

 1.2 ความพร้อมของ
อาจารย์ผู้สอน 

1.  ขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขและ
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนการสาธารณสุขซึ่งมี
ผู้บริหารที่มีความรู้ ประสบการณ์และความ
สนใจในการร่วมสอนตามรายวิชาที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการระบบสุขภาพ 

  

…. ยอมรับ 
.... ควบคุม 

✓ ถ่ายโอน 
.... หลีกเลี่ยง 

 

หมายเหตุ   ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ X หมายถึง ไม่มี  
      ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามท่ีคาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ X  ไม่ได้ผลตามท่ีคาดหมาย 
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แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม (1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(3) 

การ
จัดการ
ความ
เสี่ยง 
(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการ
ควบคุม 

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม) 

(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ความเสี่ยงด้านการสอน 
1.1 นักศึกษาไม่ผ่าน 

          ภาษาอังกฤษตาม 
          เกณฑ ์
 
 
 
 
 

1. หลักสูตรจัดหมวดวิชาเสริม 
พ้ืนฐานเพ่ือให้นักศึกษาได้เสริม
ทักษะภาษาอังกฤษวิชาการ
ส าหรับดุษฎีบัณฑิต 

2. หลักสูตรจัดการเรียนการสอน
อย่ า งน้ อย  1  รายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิชาสัมมนา 
ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการ
อ่าน การฟัง การพูด การเขียน 
แ ล ะ ก า ร น า เ ส น อ เ ป็ ย
ภาษาอังกฤษ 

ความเสี่ยง
สูง 

ควบคุม หลักสูตรอาจจะได้รับ
การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยช้ากว่า
ก าหนดท าให้ไม่
สามารถท าการ
ประชาสัมพันธ์ก่อน
ได้ 
 

1. ความพร้อม
ทีมงานจัดท า
หลักสูตร ในการ
ปรับแก้ได้
ตลอดเวลา 

2.  จัดท าตารางเวลา
และควบคุมให้
เป็นไปตามเวลาที่
ก าหนดไว้ 

1 
พฤษภาคม 

2564 

   1.2  ความพร้อมของ
อาจารย์ผู้สอน 

1.  ขอความร่วมมือกระทรวง 
    สาธารณสุขและ 
    สถาบันการศึกษาที่เปิดสอน 
   การสาธารณสุขซึ่งมีผู้บริหารที่มี 

ความเสี่ยง
สูง 

ถ่ายโอน ขอความร่วมมือ
กระทรวงสาธารณสุข
และสถาบันการ                
ศึกษาที่เปิดสอนการ

พัฒนาอาจารย์ที่
ก าลังเรียนปริญญา
เอกในกิจกรรมการ
เรียนการสอน หรือ 

1 
พฤษภาคม 
2564 
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แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม (1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(3) 

การ
จัดการ
ความ
เสี่ยง 
(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการ
ควบคุม 

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม) 

(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

   ความรู้ ประสบการณ์และความ 
   สนใจในการร่วมสอนตาม 
   รายวิชาที่เก่ียวข้องกับการ 
   จัดการระบบสุขภาพ 
2. มีข้อตกลง (MOU) กับ 
   สถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอน 
   หลักสูตร ส.ม. และ ส.ด. ในการ 
   ร่วมผลิตบัณฑิต 

สาธารณสุขซึ่งมี
ผู้บริหารที่มีความรู้ 
ประสบการณ์และ
ความสนใจในการ
ร่วมสอนตามรายวิชา
ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการระบบสุขภาพ 

เชิญอาจารย์พิเศษ 
ที่มีความเชี่ยวชาญ 
 

 
 

                                                                                                              
     ผู้รายงาน  

      
                                                                                                     รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  บัญชรหัตถกิจ 
                                                                                                           ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

                                               วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 256
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