(ร่าง)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
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สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก)
ภาคผนวก ข คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีที่ 206/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
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สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
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(ร่าง)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 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. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 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
ที่ จั ด การเรี ย นการสอนโดยตรง โดยมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้แก่
1) สมาคมวิ ช าชี พ สุ ข ศึ ก ษา มี ค วามร่ ว มมื อ ในลั ก ษณะจั ด ประชุ ม วิ ช าการร่ ว มกั น
สนับสนุนเครื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรของสมาคมฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ให้ ค าปรึ ก ษาความก้ า วหน้ า ด้ า นสาธารณสุ ข แนวใหม่ ที่ ทั น สมั ย ทั น เหตุ ก ารณ์ แ ละทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ แบบ
โควต้าได้
2) สานักงานสาธารณสุข (สสจ.) จังหวัดปทุมธานี มีความร่วมมือในลักษณะสนับสนุน
การจัดกิจกรรมวิชาการร่วมกัน เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานหรือศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการสุขภาพ
ในพื้นที่ การส่งบุคลากรของ สสจ. จังหวัดปทุมธานี มาศึกษาต่อในหลักสูตรฯ แบบโควต้า
3) บริษัทเวลเนส ออสปิตอล จากัด มีความร่วมมือในลักษณะสนับสนุนดาเนินงาน
การวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียนการสอนในด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณืและสถานที่
4) เครือข่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Thai Public Health Education Institutes
Network: THAIPHEIN) ความเกี่ยวข้องในเครือข่ายสาธารณสุขร่วมกัน ในลักษณะเชิญเป็นอาจารย์
พิเศษ หรือเป็นวิทยากรบรรยาย และจัดประชุมวิชาการร่วมกัน (ภาคผนวก ช)
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2564
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เห็ น ชอบในการน าเสนอหลั ก สู ต รต่อ สภามหาวิ ทยาลั ย ในการประชุม ครั้ งที่ [ครั้ง ที่ ]/ [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. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ฯลฯ
8.2 นักวิจัยทางด้านสาธารณสุขในระดับมหภาค ระดับมหภาคในองค์กรหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
8.3 นักพัฒนาและวางแผนด้านสาธารณสุขในระดับชาติและนานาชาติ
8.4 ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางวิชาการด้านสาธารณสุข
8.5 นักวิชาการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพ
8.6 นักวิชาการสาธารณสุข หรือตาแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
8.7 ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสาธารณสุข
9. ชื่อ ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
ตาแหน่งทาง
สถาบัน
วิชาการ
การศึกษา
นางสาว
รอง
Dr.PH (Health Education& มหาวิทยาลัยมหิดล
พรรณี
ศาสตราจารย์ Behavioral Science)
บัญชรหัตถกิจ
(International Program)
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
ค.บ.(สุขศึกษาและ
มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคโนโลยีทางการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางภูษิตา
รอง
พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิต
อินทร
ศาสตราจารย์ M.P.A. (Public
พัฒนบริหารศาสตร์
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จั งหวัด
ปทุมธานี และพื้นที่ทาการศึกษาวิจัยในพื้นที่ปฏิบัติงานของผู้เรียน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
นโยบายประเทศไทย 4.0 ต้ อ งการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย
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
ปทุ ม ธานี แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เศรษฐกิ จ โลกเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และเชื่ อ มโยงใกล้ ชิ ด กั น
จึงจาเป็นต้องสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดผล
สั มฤทธิ์อย่ า งต่อเนื่ อง และสอดรั บกับการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสู่ ค วาม “มั่นคง มั่ งคั่ง และยั่งยืน ”
ดังนั้นประเทศต้องเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคลากรสาธารณสุขให้มีคุณภาพ มีความ
พร้อมในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านสมรรถนะ และด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ควบคู่กับการพัฒนาวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้ าทายของสังคม
เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ เป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ทาให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความเท่าเทียม
กัน “ประชาชนทุกช่วงวัยมีหลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม
ถ้วนหน้า และครบวงจร ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิต มีความมั่นคงทางรายได้ มีความตื่นตัวใน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ สังคม และเศรษฐกิจเติบโตอย่างสมดุลบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” นอกจากนี้จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์
เร็วขึ้น ทาให้เกิดภาวะพึ่งพิงสูง เป็นปัญหาสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจากความเสื่อม
ของผู้สูงอายุ ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ และการทดแทนแรงงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ จากผลกระทบดังกล่าว
ทาให้ประชาชนเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันเพิ่มขึ้น
การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตนี้ จึงตอบสนองนโยบายประเทศไทย
4.0 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวั ต กรรม พ.ศ. 2563-2570 ตอบสนองเป้ า หมายที่ 3 ของ SDGs และยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ที่ เ น้ น การเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การส่งเสริมการพัฒนาภารกิจด้านการวิจัยทั้งปริมาณและ
คุณภาพ ประยุกต์ผลการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาการอุดมศึกษา
ผลิตผู้บริหาร/นักวิชาการสาธารณสุข รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเป็นผู้นาทางการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ
จัดการงานสาธารณสุขทุกระดับให้สอดคล้องกับการพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งส่งผลให้
บุคลากรสาธารณสุขจาเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อสภาวะและเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงต้องนาปัญหาสุขภาพของประชาชนต่างๆ มา
พิจารณาอย่างรอบด้านและให้ความสาคัญกับการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเชิงลึกในการแก้ปัญ หาที่
ซับซ้อน ในด้านการจัดการระบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
หลักสูตรที่เสนอเปิดใหม่มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศในด้านการยกระดับคุณภาพ
บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ข้อ 5.2 ดังนี้
“5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา
สร้างกลไก จัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การ
กระจายบุคลากรและ ทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น”
หลักสูตรที่เสนอเปิดใหม่ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ตามคาแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ
รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย จานวน 4 ข้อ คือ ข้อ 8.2.1, 8.2.2, 8.6.2 และ 9.2 ดังนี้
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคน ทุกช่วงวัย
สาหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนาเทคโนโลยี และการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน
8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ทั้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ
และตรงกับความต้องการของประเทศใน
อนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึง มี
ทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้
มีความพร้อมทั้งทักษะ
ความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
8.6.2 พั ฒ นาแพลตฟอร์ ม การเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่
หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรีย นรู้ด้ว ยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจน
พัฒ นาแหล่ งเรี ย นรู้ และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และ
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
9.2 ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย
ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสุข
ภาวะ สร้างระบบรับมือต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจร และบูรณาการจัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวช
ศาสตร์ ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎี บัณฑิต จึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้สาเร็จการศึกษาให้เป็นผู้ที่มี ความ
เชี่ยวชาญ และทักษะเชิงวิชาชีพขั้นสูงในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงใน
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการวิจัย สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ
รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยง และบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒ นธรรมของประเทศ นาสู่ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในการมุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความเป็ นเลิ ศทางวิช าการบนพื้น ฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎี บัณฑิต ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้
มีคุณภาพมีความเชี่ยวชาญ และทักษะเชิงวิชาชีพขั้นสูง ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลงในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของ
สังคมไทย สามารถบูรณาการความรู้เนื้อหาศาสตร์ด้านสาธารณสุขให้เข้ากัน กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยง และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้
อย่ างต่อเนื่ อง เพื่อพัฒ นาชีวิตคนในท้องถิ่น ชุมชน และสั งคม รวมทั้งการส่ งเสริม และสื บสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนสืบไป
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎี บัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ บริหาร
จัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ในสังคมมนุษย์ มนุษย์คือทรัพยากรที่สาคัญที่สุด คุณภาพของคนเป็นเรื่องที่มีความสาคัญใน
การพัฒ นาสั งคม ปั จ จั ย ที่มีความส าคัญยิ่งยวดของคุณ ภาพคนคือสุ ขภาพที่ดี ซึ่งต้องอาศัยระบบ
การจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อสังคม
1.2 ความสาคัญ
สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เนื่องจากการก้าวเข้าสู่ยุคสารสนเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศแบบไร้สาย การรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นเรื่องง่ายและ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับ
การสื่อสารด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทาให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวก และเชิงลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องของพฤติกรรมสุขภาพ
จากกระแสโลกาภิวัตน์ และความเจริญทางด้านวัตถุในปัจจุบัน ที่เอื้อให้การสื่อสารและการ
คมนาคม ขนส่งต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรแบบไร้พรมแดน
มีการขนส่งสินค้า พืช สัตว์ และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ข้ามประเทศเพิ่มมากขึ้น ทาให้โอกาสที่โรค
ชนิดใหม่หรือโรคติดต่อ สามารถแพร่ระบาดไปยังส่วนต่างๆของโลกได้ง่ายและเร็วขึ้น ในบริบทของ
ประเทศไทยนั้นพบว่า การอพยพเข้าของแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชายแดน ส่งผลให้
เกิดการแพร่ระบาดขึ้นใหม่ของโรคที่ประเทศไทยเคยควบคุมได้แล้วในอดีต รวมทั้งโรคอุบัติใหม่ที่ไม่
เคยเกิดขึ้นในโลก ดังนั้น การร่วมมือกันในเรื่องการป้องกันและการควบคุมโรคทั้งในคน และสัตว์เป็น
ประเด็นสาคัญที่จาเป็นต้องมีการเตรียมการรองรับที่ดี
โครงสร้างของระบบบริการสาธารณสุขประกอบด้วย ระบบต่างๆ 6 ด้าน คือ 1) ระบบบริการ
ได้แก่ การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 2) กาลังคนด้านสุขภาพ 3) ระบบข้อมูล
ข่ า วสารสุ ข ภาพ 4) เทคโนโลยี ด้ า นการแพทย์ ได้ แ ก่ ยา และเวชภั ณ ฑ์ เครื่ อ งมื อ ในการตรวจ
วินิจฉัยโรค และเครื่องมือในการรักษา 5) งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และ 6) ภาวะผู้นาและ
ธรรมาภิบ าลของระบบ ระบบบริ การสาธารณสุ ขทั้ง 6 ด้าน นี้ มีเป้ าหมายที่ต้ องการบรรลุ อยู่ 4
ประการ คือ 1) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างประชากรกลุ่มต่างๆ ในการได้รับบริการและการมี
สุขภาวะที่ดี 2) เพื่อทาให้มั่นใจว่าการบริการสุขภาพนั้นได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ระดับที่น่าพอใจ 3) เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบป้องกันความเสี่ยงด้านสังคม และการเงินจากค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ และ 4) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการในด้านการจัดสรรทรัพยากรและเทคโนโลยี
การบรรลุ เ ป้ าหมายทั้ ง 4 ประการนี้จาเป็น ต้องค านึงถึ ง การเข้ าถึงบริการ และความ
ครอบคลุมของบริการสาธารณสุข และบริการต่างๆที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
ระบบบริการสาธารณสุขของไทย เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการอย่างถ้ วนหน้า ประชาชน
ได้รับการรักษาพยาบาล และการป้องกันโรคที่จาเป็นอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่
ที่ดี ทาให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความเท่าเทียมกัน นอกจากนี้จากสถานการณ์ปัจจุบันที่
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ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ ทาให้เกิดภาวะพึ่งพิ งสูง เป็นปัญหาสาธารณสุขในการดูแล
ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจากความเสื่อมของผู้สูงอายุ ตลอดจนปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก และการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจพลิกผัน การทดแทนแรงงานด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ ทาให้คนตกงานเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพแบบองค์ร วม จากผลกระทบดังกล่าว ทาให้
ประชาชนเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพของประชาชน ดังนั้นการ
ป้องกันความเสี่ยงทางสังคม จาเป็นต้องผลิตบุคลากรที่มีคุ ณภาพด้านสาธารณสุขในด้านการจัดการ
ระบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
และช่วยลดภาวะพึ่งพิงของการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุต่อไป
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตระหนักถึง
ความส าคัญการสาธารณสุ ข จึ งพัฒ นาหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรดุษฏีบัณฑิตให้ สอดคล้ องและ
ตอบสนองต่อมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญ และ
ทักษะเชิง วิช าชี พ การสาธารณสุ ข ขั้ นสู ง มี ความสามารถวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และเป็ นผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลงในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยง และบูรณาการ
ศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์ อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ เน้นการพัฒนาการสาธารณสุขที่ตรงกับความ
ต้องการของท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาในภาพรวม
1.3 วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้
1.3.1 มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีดุลยพินิจเชิงจริยธรรมที่สอดคล้องกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม มีภาวะผู้นาในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.2 มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการการจัดการระบบ
สุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1.3.3 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน สร้างนวัตกรรมและบูรณา
การในการจัดการระบบสุขภาพที่ซับซ้อน และการส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
แนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูงได้
1.3.4 มีทักษะความสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนทางวิชาชีพสาธารณสุข
ร่วมกับผู้อื่นได้ สื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบในการกระทาของ
ตนเองและรับผิดชอบงานต่อสังคมทางวิชาชีพสาธารณสุขได้
1.3.5 มีความสามารถเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการใช้
เครื่องมือในการสื่อสาร และถ่ายทอดองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพได้
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2. แผนการพัฒนา
คาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา (3 ปี)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1 พัฒนาหลักสูตร
1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ ตัวบ่งชี้
สาธารณสุขศาสตรดุษฎี
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
1. หลักสูตรผ่านเกณฑ์การ
บัณฑิต ให้มีมาตรฐาน
อุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.
ประเมินประกันคุณภาพ
ตามที่ สป.อว.กาหนด
2552
การศึกษาภายในทุกปี
และสอดคล้อง กับงาน
2. ติดตามประเมินหลักสูตร
การศึกษา มีผลการประเมิน
ด้านการสาธารณสุข และ
ทุกปีการศึกษา
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.01
การส่งเสริมสุขภาพทั้งใน 3. ติดตามความเปลี่ยนแปลง 2. จานวนครั้งการประชุม
ปัจจุบันและอนาคต
ในความต้องการของงาน
คณะกรรมการบริหาร
ด้านสาธารณสุข การ
หลักสูตร อย่างน้อย 3 ครั้ง/
ส่งเสริมสุขภาพ และ
ภาคการศึกษา
ปัญหาสาธารณสุขที่
3. ระดับความพึงพอใจในทักษะ
เปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน
ความรู้ ความสามารถในการ
ทางานของบัณฑิต 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 1. จัดการเรียนการสอนแบบ ตัวบ่งชี้
ด้านการเรียนการสอนที่
ใหม่ ABCD (Activity1. จานวนรายวิชาที่ใช้การ
ทันสมัย สามารถใช้ระบบ
based Learning,
เรียนการสอนแบบ ABCD
เทคโนโลยีในการเรียนการ
Blended Learning,
2. จานวนบุคลากรที่
สอนได้อย่างประสิทธิภาพ
Cooperative Learning,
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
และปฏิบัติงานได้จริง
Design Thinking) เช่น
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้
พัฒนาบุคลากรสาย
project-based,
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
สนับสนุนให้สามารถ
problem-based,
ช่วยเหลืออาจารย์ในการ
collaborative-based,
เตรียมพร้อมต่อการใช้
deep-learning เป็นต้น
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
2. เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ
การสอนที่ทันสมัย
ประสบการณ์ทางานของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรในทักษะ

3. พัฒนานักศึกษาในหัวข้อ
การวิจัย เพื่อการผลิตองค์
ความรู้ด้านสาธารณสุข

กาหนดเป้าประสงค์การวิจัย
เน้นนวัตกรรมการสาธารณสุข

4. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน
สู่สากล และการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงจาก
ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติและ
นานาชาติ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
และเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
ให้นักศึกษามีการค้นคว้าจาก
ตารา วารสาร ภาษาอังกฤษ
เขียนรายงานและนาเสนอ
รายงาน/ผลงานวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
3. ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 4.00
หลักฐาน
1. มคอ.3
2. คาสั่งเข้าอบรม ประชุม
สัมมนา หรือดูงานของ
บุคลากร
3. ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
- จานวนหัวข้อการวิจัยที่เน้น
นวัตกรรมการสาธารณสุข
หลักฐาน
- ผลงานวิจัยนวัตกรรมการ
สาธารณสุขที่ได้รับการตอบรับ
การตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ตัวบ่งชี้
1. จานวนรายวิชา อย่างน้อย
1 รายวิชาที่มีการเรียนการ
สอน การนาเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษ
2. จานวนนักศึกษาเข้าร่วม
ประชุม/นาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ/นานาชาติ อย่าง
น้อย 1คน
หลักฐาน
1. มคอ.3
2. รายงานการเข้าร่วมประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
proceeding
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
5. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้แก่นักศึกษาทั้งใน
ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน

กลยุทธ์
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
และเทคโนโลยีของทั้ง
มหาวิทยาลัย คณะ และจัด
ประสบการณ์นอกชั้นเรียน ได้
มีเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้
นาเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
1. จานวนรายวิชา อย่างน้อย
1 รายวิชาที่มีการเรียนการ
สอน การนาเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษ
2. จานวนนักศึกษาเข้าร่วม
ประชุม/นาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ/นานาชาติ อย่าง
น้อย 1คน
หลักฐาน
1. มคอ.3
2. รายงานการเข้าร่วมประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
proceeding
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 คุณสมบัติเฉพาะ กรณีเข้าศึกษาแบบ 1.1
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สาเร็จการศึกษาโดยการทาวิทยานิพนธ์ในระดับ
มหาบัณฑิตในลักษณะการทาวิจัย มีค่าหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.5 หรือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00
มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตากว่
่ า 3.00
3) มี ค วามสามารถด้ า นภาษาอั ง กฤษ ตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กาหนด
4) มีผลงานวิจัยเผยแพร่ตีพิมพ์ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ฐานข้อมูล
ระดั บ ชาติ ห รื อ ฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ อ ย่ า งน้ อ ย 1 ผลงาน โดยเป็ น ชื่ อ แรกหลั ง จากส าเร็ จ
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การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต หรื อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ผ ลงานที่ ใ ช้ ใ นการส าเร็ จ
การศึกษา)
5) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ตาม (1) - (4) อาจ
ได้รับการพิจารณาให้ส มัครเข้ารับการคัดเลื อกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2.2.2 คุณสมบัติเฉพาะ กรณีเข้าศึกษาแบบ 2.1
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ และเป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีค่าหน่วยกิตไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต
2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00
3) มี ค วามสามารถด้ า นภาษาอั ง กฤษ ตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กาหนด
4) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตาม (1) - (4) อาจได้รับการ
พิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต
หมายเหตุ: กรณีผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรไม่ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโทใน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่ามาก่อน จาเป็นต้องลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาพื้นฐานความรู้ทางสาธารณสุขศาสตร์ โดยไม่นับหน่วยกิ ต ตามคาแนะนาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ภาษาอังกฤษ อาจไม่ผ่านเกณฑ์
2.3.2 มีภารกิจการทางาน ไม่สามารถลาเรียนได้ในเวลาราชการของภาคปกติได้
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดรายวิชาเสริมพื้นฐานทางภาษาอังกฤษให้นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์
ได้เรียนรายวิชา VLE703 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
2.4.2 รับเข้าศึกษาในภาคปกติ ตามระบบ และจัดการเรียนการสอนในวันปกติ และ/หรือ
วันเสาร์อาทิตย์ หรือผ่านระบบออนไลน์
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
2.5.1 แบบ 1.1
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2564
2565
2566
2567
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
ชั้นปีที่ 3
5
10
15
15
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
5
5

2568
5
5
5
15
5

2.5.2 แบบ 2.2
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2565
2566
2567
5
5
5
5
5
5
5
5
10
15
15
5
5

2564
5
5
-

2568
5
5
5
15
5

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2564
584,000

2565
1,117,000

2566
1,750,000

2567
2568
1,750,000 1,750,000

1. ค่าลงทะเบียน
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2.1 งบบุคลากร
1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,725 2,187,911
2.2 งบดาเนินการ
399,000
726,000 1,053,000 1,053,000 1,053,000
2.3 งบลงทุน
2.3.1 ค่าที่ดินและ 460,000
460,000
460,000
460,000 460,000
สิ่งก่อสร้าง
2.3.2 ค่าครุภัณฑ์
100,000
480,000
480,000
480,000 480,000
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
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.2 ค่าครุภณ
ั ฑ์
4. เงินอุดหนุน
4.1 การทาวิจัย
4.2 การบริการวิชาการ
รวมรายจ่าย
จานวนนักศึกษา

ปีงบประมาณ
2564
2565
2566
2567
2568
1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,725 2,187,911
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

460,000
100,000

460,000
480,000

460,000
480,000

460,000
480,000

460,000
480,000

60,000
60,000
60,000
60,000 60,000
30,000
30,000
30,000
30,000 30,000
2,849,000 3,646,000 4,067,500 4,166,725 4,270,911
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
ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จั งหวัดปทุมธานี ว่าด้ว ยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
(ภาคผนวก ก) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
48
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้
จาแนกเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1.1 By Research แบบ 2.1 By Coursework โดย
โครงสร้ า งหลั ก สู ต รประกอบด้ ว ย หมวดวิ ชาเสริ มพื้ นฐาน หมวดวิ ชาเฉพาะด้ าน หมวดวิ ชาเลื อก
และดุษฎีนิพนธ์ โดยมีจานวนหน่วยกิต แยกแต่ละหมวดดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(หลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการระบบสุขภาพ)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาบังคับ
(วิชาสัมมนา)
3. หมวดวิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า

แบบ 1
แบบ 1.1
(หน่วยกิต)
1.1 ไม่นับหน่วยกิต
6
1.2 ไม่นับหน่วยกิต
15

-

แบบ 2
แบบ 2.1
(หน่วยกิต)
ไม่นับหน่วยกิต
3
ไม่นับหน่วยกิต
15

ไม่นับหน่วยกิต

9
9
3
3

4. ดุษฎีนิพนธ์
48
36
รวมหน่วยกิต
48
48
หมายเหตุ หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1.1 นักศึกษา แบบ 1.1 ทีส่ อบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ จาเป็นต้องเรียนหมวดวิชา
เสริมพื้นฐาน รายวิชา VLE703 โดยไม่นับหน่วยกิต และวิชาสัมมนา โดยไม่นับหน่วยกิต
1.2 นักศึกษาที่มีพื้นฐานทางสาธารณสุขในระดับปริญญาโทไม่เพียงพอ จาเป็นต้องเรียน
หมวดวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ โดยไม่นับหน่วยกิต ตามคาแนะนาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.1.2.1 แบบ 1.1 (เน้นการวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
2) ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
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3.1.2.2 แบบ 2.1 (เน้นการวิจัยที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
9 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
2.2 กลุ่ ม วิ ช าบั ง คั บ ไม่ นั บ
3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
3 หน่วยกิต
4) ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1.1 แบบ 1.1 จานวนไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

รหัส
VLE703

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับดุษฎีบัณฑิต
Academic English for Doctoral Students
PHD811
สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 1
Docteral Seminar in Public Health 1
PHD812
สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 2
Docteral Seminar in Public Health 2
PHD813
สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 3
Docteral Seminar in Public Health 3
1.2 แบบ 2.1 จานวนไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

รหัส
VLE703

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับดุษฎีบัณฑิต
Academic English for Doctoral Students
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน เฉพาะแบบ 2.1 จานวนไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ จานวนไม่น้อยกว่า

รหัส
PHD701

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

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(2-3-6)
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PHD702

ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพขั้นสูง
Advanced Biostatistics and Health Research
Methodology
PHD703
ภาวะผู้นาและการจัดการระบบสุขภาพขั้นสูง
Leadership and Advanced Health System
Management
2.2 กลุม่ วิชาบังคับ (วิชาสัมมนา) ไม่นับหน่วยกิต

รหัส
PHD811

ชื่อวิชา
สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 1
Docteral Seminar in Public Health 1
PHD812
สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 2
Docteral Seminar in Public Health 2
PHD813
สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 3
Docteral Seminar in Public Health 3
3) หมวดวิชาเลือก เฉพาะ แบบ 2.1 จานวนไม่น้อยกว่า
รหัส
PHD704

PHD705

PHD706
PHD707
PHD708
PHD709

3(2-3-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3

หน่วยกิต

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
การกาหนด การนานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล
3(3-0-6)
นโยบายสาธารณสุข
Policy Formation, Implementation, and Public
Health Policy Evaluation
ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ในงาน
3(3-0-6)
สาธารณสุข
Advanced Health Behavior Theory and Application
for Publich Health
การส่งเสริมสุขภาพขั้นสูงในวิถีชีวิตใหม่
3(3-0-6)
Advanced Health Promotion in New Normal
Lifestye
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Health Economics
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Environmental Health Management
การวิจัยเชิงคุณภาพสาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
Qualitative Research for Health Science Research
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PHD710
PHD711
PHD712
PHD713

ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการจัดการภัยพิบัติ
Health Literacy and Disaster Management
วิทยาการระบาดขั้นสูง
Advanced Epidermiology
ระบบสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อดูแลสุขภาพทางเลือก
Holistic Health System for Alternative Health Care
สุขภาพโลกกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
Global Health and Health Promotion in Aging

4) ดุษฎีนิพนธ์
4.1) แบบ 1.1 เลือกดุษฏีนิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า
รหัส
PHD897

ชื่อวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
48

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

4.2) แบบ 2.1 เลือกดุษฎีนิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า
รหัส
PHD899

48

3(3-0-6)

36

ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ 1
Dissertation 1

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบด้วยเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6 และ 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร
VLE หมู่วิชาภาษาอังกฤษ
PHD หมู่วิชาสาธารณสุขศาสตร์สาหรับดุษฎีบัณฑิต

หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
36
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
1) แบบ 1.1
หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VLE703 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับดุษฎี
บัณฑิต
PHM601 วิทยาการระบาด
PHM604 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีว
อนามัยและความปลอดภัย
PHM606 การจัดการทรัพยากรสุขภาพ
PHM622 นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ
PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ

ดุษฎีนิพนธ์

หน่วยกิต
3(3-0-6)
ไม่นับ
หน่วยกิตต
3(2-2-5)
ไม่นับ
หน่วยกิต
3(3-0-6)
ไม่นับ
หน่วยกิต
3(3-0-6)
ไม่นับ
หน่วยกิต
3(2-2-5)
ไม่นับ
หน่วยกิต
3(2-2-5)
ไม่นับ
หน่วยกิต
6
6

PHD897 ดุษฎีนิพนธ์
รวมหน่วยกิต
หมายเหตุ หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1.นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ จาเป็นต้องเรียนหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รายวิชา VLE703 โดยไม่นับหน่วยกิต
1.2 นักศึกษาที่มีพื้นฐานทางสาธารณสุขในระดับปริญญาโทไม่เพียงพอ จาเป็นต้องเรียน
หมวดวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ โดยไม่นับหน่วยกิต ตามคาแนะนาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
PHD811 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
ไม่นับ
หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
PHD897 ดุษฎีนิพนธ์
6
รวมหน่วยกิต
6
หมายเหตุ นักศึกษาจาเป็นต้องเรียนหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน วิชาสัมมนา โดยไม่นับหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน PHD812 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 2
1(0-2-1)
ไม่นับ
หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
PHD897 ดุษฎีนิพนธ์
9
รวมหน่วยกิต
9
หมายเหตุ นักศึกษาจาเป็นต้องเรียนหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน วิชาสัมมนา โดยไม่นับหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน PHD813 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 3
1(0-2-1)
ไม่นับ
หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
PHD897 ดุษฎีนิพนธ์
9
รวมหน่วยกิต
9
หมายเหตุ นักศึกษาจาเป็นต้องเรียนหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน วิชาสัมมนา โดยไม่นับหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
PHD897 ดุษฎีนิพนธ์
9
รวมหน่วยกิต
9
หมวดวิชา
ดุษฎีนิพนธ์

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
PHD897 ดุษฎีนิพนธ์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
9
9

22

2) แบบ 2.1
หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VLE703 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับดุษฎี
บัณฑิต
PHM601 วิทยาการระบาด
PHM604 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีว
อนามัยและความปลอดภัย
PHM606 การจัดการทรัพยากรสุขภาพ
PHM622 นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ
PHM622 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

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

PHD701 วิจัยขั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมการ
สาธารณสุขแนวใหม่
(วิชาบังคับ)
PHD702 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพ
3(2-3-6)
ขั้นสูง
PHD703 ภาวะผู้นาและการจัดการระบบสุขภาพ
3(3-0-6)
ขั้นสูง
รวมหน่วยกิต
9
หมายเหตุ 1. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ จาต้องเรียนหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รายวิชา VLE703 โดยไม่นับหน่วยกิต
2. นักศึกษาที่มีพื้นฐานทางสาธารณสุขในระดับปริญญาโทไม่เพียงพอ จาต้องเรียนหมวด
วิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ โดยไม่นับหน่วยกิต ตามคาแนะนาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

23

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ)
วิชาสัมมนา
หมวดวิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ)
วิชาสัมมนา
ดุษฎีนิพนธ์

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
PHD811 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 1

PHD899 ดุษฎีนิพนธ์
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
DPH812 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 2

หน่วยกิต
1(0-2-1)
ไม่นับหน่วยกิต
3
6
9
หน่วยกิต
1(0-2-1)
ไม่นับหน่วยกิต

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
หมวดวิชา
ดุษฎีนิพนธ์

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
PHD899
ดุษฎีนิพนธ์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
6
6

หมวดวิชา
ดุษฎีนิพนธ์

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
PHD899
ดุษฎีนิพนธ์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
6
6
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VLE703

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับดุษฎีบัณฑิต
3(3-0-6)
Academic English for Doctoral Students
พัฒนาทักษะเชิงวิชาการด้านการฟังเพื่อสรุปสาระสาคัญความคล่องแคล่วในการ
สื่อสาร การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการเขียนเชิงวิพากษ์ เน้นพัฒนาทักษะผ่านการทาข้อสอบ การ
จดบันทึก การอภิปรายเชิงวิชาการ การนาเสนอปากเปล่า การสืบค้นข้อมูลเพื่องานวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย และการใช้คาศัพท์เชิงวิชาการอย่างเหมาะสม ฝึกทักษะผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
การนาเสนอปากเปล่าเชิงวิชาการ การพูดโต้แย้งประเด็นเชิงวิชาการ การทบทวนวรรณกรรม และ
การเขียนบทคัดย่อ
PHD701

วิจัยขั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมการสาธารณสุข
3(2-3-6)
แนวใหม่
Advanced Research and Innovation
Development in New Public Health
การวิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินผลบทความวิจัยที่ซับซ้อนในงานสาธารณสุข
การออกแบบการวิจัยในงานสาธารณสุข แนวใหม่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 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

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

PHD702

ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพขั้นสูง
3(2-3-6)
Advanced Biostatistics and Health Research
Methodology
บูรณาการวิธีทางชีวสถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยทางสาธารณสุข การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติด้วยวิธีเชิงซ้อน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์แบบมีการวัดซ้า การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ การถดถอยโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องชั้นสูง การวิเคราะห์
ข้อมูลการรอดชีพ และการประยุกต์ใช้หลักสถิติเพื่อควบคุมตัวแปรปรวน การออกแบบการวิจัยใน
งานสาธารณสุขด้านต่าง ๆ ในทุกระดับและประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง
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

ภาวะผู้นาและการจัดการระบบสุขภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
Leadership and Advanced Health System
Management
บทบาท ทักษะ สไตล์ภาวะผู้นา ภาวะผู้นากับการติดต่อสื่อสาร การแก้ไขปัญหา
การสอนงาน การสร้างทีมงาน การจัดการการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจและจริยธรรมของผู้นา
ลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์ และกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นาในการจัดการการงานสุขภาพ การ
วางแผน การจัดองค์การ การบริหารจัดการการประกันและรับรองคุณภาพบริการสุขภาพ การ
ดาเนินงานและการประเมินผลโครงการสุขภาพและสาธารณสุข
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

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

PHD704

การกาหนด การนานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล
3(3-0-6)
นโยบายสาธารณสุข
Policy Formation, Implementation, and Public
Health Policy Evaluation
ขอบข่ายและการวิเคราะห์นโยบาย แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัญหา และอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อ
การกาหนด นโยบายการสาธารณสุข กระบวนการวิเคราะห์นโยบาย ทั้งปัญหานโยบาย ทางเลือก
นโยบาย การประกาศใช้นโยบาย ตัวแบบการนานโยบายการสาธารณสุขไปปฏิบัติ การติดตามและ
ประเมินผลนโยบายการสาธารณสุข รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์ จุดแข็ง และข้อจากัดของนโยบาย
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
3(3-0-6)
สาธารณสุข
Advanced Health Behavior Theory and
Application for Public Health
ทฤษฎีที่สาคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสารวจความซับซ้อนของ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ลั ก ษณะทางประชากรเชิ ง สั ง คมและโครงสร้ า งของทฤษฎี ท าง
พฤติกรรมศาสตร์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการออกแบบการใช้ ทฤษฎีเป็นฐานในกิจกรรม
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

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

PHD706

การส่งเสริมสุขภาพขั้นสูงในวิถีชีวิตใหม่
3(3-0-6)
Advanced Health Promotion in New Normal
Lifestye
บูรณาการยุทธศาสตร์ ระบบการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
การส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทยในวิถีชีวิตใหม่ การปลูกฝังวิถีชีวิตใหม่ชีวิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพใน
ทุกพื้นที่ 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
3(3-0-6)
Advanced Health Economic
บูรณาการวิธีทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ การวิเคราะห์
สถานการณ์และสภาพ ปัญหาทางด้านสุขภาพ การตัดสินใช้ทรัพยากรสาธารณสุขที่มีอย่างจากัดให้
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

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

PHD708

นวัตกรรมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
Innovation of Sustainable Environmental Health
Management
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

การวิจัยเชิงคุณภาพสาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research for Health Science Research
แนวคิด และขอบเขตในการวิจัยเชิงคุณภาพ การประยุกต์แนวคิด สาหรับการวิจัย
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
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รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

PHD710

ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการจัดการภัยพิบัติ
3(3-0-6)
Health Literacy and Disaster Management
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
3(3-0-6)
Advance Epidemiology
ระเบี ย บวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาการระบาดขั้ น สู ง ส าหรั บ งานสาธารณสุ ข
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ พื้น ฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ การเกิดโรคระบาด การวิเคราะห์ และ
ประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละวิ ธี ก ารใหม่ ๆ ของแนวคิ ด ทางวิ ท ยาการระบาด การประยุ ก ต์ ข้ อ มู ล ทาง
ภูมิศาสตร์ในการศึกษาทางวิทยาการระบาด วิเคราะห์และคาดทานายทางระบาดวิทยา ตัวแปรกวน
ทางระบาดวิทยา อคติ ปฏิสัมพันธ์ร่วมและการจัดการความผิดพลาด การเกิ ดผลกระทบระหว่าง
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

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

PHD712

ระบบสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อดูแลสุขภาพทางเลือก
3(3-0-6)
Holistic Health System for Alternative Health Care
ระบบการดูแลสุขภาพโดยใช้ศาสตร์การดูแลสุขภาพร่วมกันหลายวิธี ทั้งศาสตร์
การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เพื่อการดูแล
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
3(3-0-6)
Global Health and Health Promotion in Aging
สุขภาพโลกในอดีต ปัจจุบัน และร่วมสมัย ปัญหาสุขภาพโลกที่เปลี่ยนแปลง
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
ระดับพื้นที่ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กาหนดหัวข้อ ประเด็นปัญหาสาธารณสุขที่สนใจ
และนาเสนอ
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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รหัส

คาอธิบายรายวิชา

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 และนาเสนอ
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
เหมาะสมเพื่อการตีพิมพ์ เทคนิคการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพและการฝึกปฏิบัติ และการสมัคร
และการนาเสนอผลงานทางวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ
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 กาหนด
คาถามการวิจัย หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ พัฒนาเอกสารความคิดรวบยอด จัดทาการสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่
ผ่านมาอย่างเป็นระบบ พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการวิจัย จัดทาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ นาเสนอต่อ
คณะกรรมการ เพื่อสอบป้องกันโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ได้รับารขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล จัดทาดุษฎีนิพนธ์ฉบับร่าง จัดทาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษาและได้รับการตอบรับก่อนสอบ จัดทาดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อ
สาเร็จการศึกษาและส่งบทความวิจัยฉบับที่ 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

คาอธิบายรายวิชา

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
3(2-2-5)
Epidemiology
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

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

PHM604

การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
3(3-0-6)
ปลอดภัย
Environmental and Occupational Health and
Safety Administration
วิเคราะห์นโยบายและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทางาน การจัดองค์การ แผนการดาเนินงาน 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
3(3-0-6)
Resource Management
แนวคิดการจัดการระบบทรัพยากรสุขภาพ การทบทวนทรัพยากรสุขภาพ การ
วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากร การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ การจัดการ
งบประมาณ ระบบการจั ดการข้อมูล สุขภาพ 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

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

PHM622

นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3(2-2-5)
Innovations for Health Behavioral Modification
แนวคิด หลั กการ การวางแผน กระบวนการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
องค์ ป ระกอบ ปั จ จั ย และอิ ท ธิ พ ลต่ อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมและการประยุ ก ต์ ตั ว แบบการ
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
3(2-2-5)
Health Promotion Systems
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 ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ–นามสกุล
1

2

3

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

นางสาว
รอง
Dr.PH (Health Education&
พรรณี
ศาสตราจารย์ Behavioral Science)
บัญชรหัตถ
(International Program)
กิจ
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
ค.บ.(สุขศึกษาและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา)
นางภูษิตา
รอง
พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา)
อินทร
ศาสตราจารย์ M.P.A. (Public
ประสงค์
Administration)
นายรัฐพล
ศิลปรัศมี

อาจารย์

ค.บ. (พยาบาลศึกษา)
ปร.ด.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)

สถาบัน
การศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่ ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
จบ 2564 2565 2566 2567
2551

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

มหาวิทยาลัยมหิดล
2531
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
Roosevelt University,
Chicago, U.S.A.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2539
2525
2521
2559
2551
2544

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่งทาง
ลาดับ ชื่อ–นามสกุล
วิชาการ
1

2

3

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

นางสาว
รอง
Dr.PH (Health Education&
พรรณี
ศาสตราจารย์ Behavioral Science)
บัญชรหัตถ
(International Program)
กิจ
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
ค.บ.(สุขศึกษาและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา)
นางภูษิตา
รอง
พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา)
อินทร
ศาสตราจารย์ M.P.A. (Public
ประสงค์
Administration)
นายรัฐพล
ศิลปรัศมี

อาจารย์

ค.บ. (พยาบาลศึกษา)
ปร.ด.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์)
ปีที่จบ
2564 2565 2566 2567
2551 6 6 6
6

มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2531
2526

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
Roosevelt University,
Chicago, U.S.A.
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2539

สถาบัน
การศึกษา

6

6

6

6

6

6

6

6

2525
2521
2559
2551
2544
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ตาแหน่งทาง
ลาดับ ชื่อ–นามสกุล
วิชาการ
4.

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

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

สถาบัน
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
คริสเตียน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์)
ปีที่จบ
2564 2565 2566 2567
2553 6 6 6
6
2547
2561
2555
2551
2548
2537

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
สถาบัน
(ให้เรียงลาดับคุณวุฒิจากระดับ
การศึกษา
ปริญญา เอก/โท/ตรี)
ศาสตราจารย์ ค.ม.(วิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (สุขาภิบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ตาแหน่ง
ลาดับ ชื่อ–นามสกุล
วิชาการ

1. นายบุญ
ธรรม
กิจปรีดา
บริสุทธิ์
2. นายเฉลิมชัย
รอง
Dr.P.H. (Epidemiology)
ชัยกิตติภรณ์ ศาสตราจารย์
M.P.H.(Social Medicine
and Public Health)
วท.บ. (อาชีวอนามัย)
3. นายอุดม
รอง
M.P.H. (Environmental
คมพยัคฆ์
ศาสตราจารย์ Health)
วท.บ.(สุขาภิบาล)
4. นายแพทย์
รอง
ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
สมชาติ
ศาสตราจารย์ พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)
โตรักษา
5. นายรุ่งโรจน์
รอง
Ph.D.(Medical Education)
พุ่มริ้ว
ศาสตราจารย์
M.P.H.(Public Health)

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์)
2564 2565 2566 2567
-

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

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

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

6

6

6

6
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คุณวุฒิ-สาขาวิชา
(ให้เรียงลาดับคุณวุฒิจากระดับ
ปริญญา เอก/โท/ตรี)
วท.บ.เกียรตินยิ ม(สุขศึกษา)
วิทยาจารย์ ปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพ
ชานาญการ ชุมชน)
พิเศษ
ส.ม.(ชีวสถิติ)
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
รอง
Dr. PH
ศาสตราจารย์
M.S. (Health Care
Systems Management)
ปพส.(เทียบเท่าปริญญา)
อาจารย์ ส.ด.
ส.ม.(การบริหารสาธารณสุข)
วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน)

ตาแหน่ง
ลาดับ ชื่อ–นามสกุล
วิชาการ
6 นายสุทิน
ชนะบุญ
7 นางพาณี
สีตกะลิน

8 นายกิตติ
พงษ์ สอน
ล้อม

สถาบัน
การศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
University of Wollongong IONA
College
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดยะลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 นางสาว
รอง
วท.ด.(วิจัยเพื่อการพัฒนา
อารยา
ศาสตราจารย์ สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ)
ประเสริฐชัย
สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์)
2564 2565 2566 2567
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

หมายเหตุ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และหากรายวิชาใดมีความจาเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอก
มากกว่า ร้อยละ 50 สามารถดาเนินการได้แต่ต้องมีอาจารย์ประจาร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียน
การสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ ด้วย โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน
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4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทางานวิจัย
ข้อกาหนดในการทางานวิจัย เป็นหัวข้อวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และสังคม โดย
เป็นการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณสุขที่สามารถนาไปแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น สังคม
และประเทศชาติได้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 คาอธิบายโดยย่อ
การท างานวิ จั ย ที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจ สามารถอธิ บ ายทฤษฎี ที่ น ามาใช้ ใ นการท าวิ จั ย การ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาวิจัย สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
วงการสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านการจัดการระบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพที่สามารถนาไป
แก้ปัญหา มีขอบเขตวิจัยที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ผลงานวิจัยเพื่อขอสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องได้รับการยอมรับจากวารสารที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่ศึกษา และยินยอมให้ลงบทความที่เป็นการสรุปผลงานวิจัยที่ทาการศึกษาได้ อย่างน้อยในระบบ
TCI
4.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2 หรือ ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2
4.4 จานวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 48 หน่วยกิต
แบบ 2.2 36 หน่วยกิต
4.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการประชุม/ปฐมนิเทศนักศึกษา การจัดทาแผนการทาวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ของนักศึกษา การให้คาปรึกษา การกากับติดตาม การจัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา การนาเสนอ
ความก้าวหน้าของการทาวิจัย และมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการทาวิจัย ทาง
เว็บไซต์ ทางสื่อสังคม ได้แก่ LINE Facebook และมีตัวอย่างงานวิจัยที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
4.6 กระบวนการประเมินผล
มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการประเมินผล โดยการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ต้องให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 มีความรู้ในศาสตร์ด้านสาธารณสุ ข รายวิชาบังคับของหลักสูตรเน้นศาสตร์เชิงลึกและ
เชิงลึ กในสาขาการจัดการระบบสุ ขภาพ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มี
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ การเน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างนวัตกรรม ผลิต
ดี สามารถประยุกต์ ความรู้ในการพัฒนา องค์ความรู้ หรือจัดทาโครงงาน ปฏิบัติการประยุกต์ใช้
ด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ กั บ ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ห รื อ พั ฒ น า ง า น
สาธารณสุขเชิงรุกได้
1.2 มี ความรู้ ทั นสมั ย ใฝ่ รู้ เป็ นผู้ เรี ยนรู้ ที่ รายวิช าเลื อกที่เปิดสอนมีความหลากหลาย ใช้ใน
สามารถเรี ยนรู้ ได้ ตลอดชี วิ ต และมี การต่ อ ยอดความรู้ เ ชิ ง ลึ ก ภาคบั ง คั บ และปรั บ ตาม
ความสามารถพั ฒ นาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นา วิวัฒนาการของศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าเรียนรู้
ตนเอง และพัฒนางานสาธารณสุข
ได้ ตลอดชี วิ ต ส่ งเสริ มการสร้ างปั ญญาในการพั ฒนา
ศักยภาพตนเองและพัฒนางานสาธารณสุข
1.3 มีความสามารถคิดเป็น ทาเป็น และ ทุกรายวิชามี ส่ งเสริม การคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์
เลือ กวิธ ีก ารแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง และประเมิ น ผล มี โ จทย์ ปั ญ หาจากสถานการณ์
เป็นระบบ
สาธารณสุขจริง ทาให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึก
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
1.4 มีสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็น มี ก ารท างานเป็ น ที ม จากโจทย์ ปั ญ หาหรื อ จั ด
อย่ า งดี สามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น โครงงานของรายวิชาที่เกี่ยวข้องแบบคณะทางาน เพื่อ
มีทักษะการบริหารจัดการและทางานเป็น ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางานเป็นหมู่คณะ
หมู่คณะ
หรือทางานเป็นทีมงานได้
1.5 มี ค วามสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ มี ก ารมอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาได้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ความรู้หรือทฤษฎีด้วยตนเองและสามารถ รวบรวมความรู้ ประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ความรู้ ห รื อ ทฤษฎี
นาความรู้สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ดี จัดทาโครงการพั ฒ นาสาธารณสุ ข ระดับชุมชน หรื อ
ระดับชาติได้ และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ ในลักษณะการ
จัดการองค์ความรู้ให้กับผู้สนใจภายนอก
1. 6 มี ค ว ามสามา รถ ในการสื่ อ สา ร มีการมอบหมายให้ฝึกนาเสนอ มีระบบวิพากษ์การ
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ สื่ อ สาร เน้ น การแสดงออก สามมารถวิ พ ากษ์ อ ย่ า ง
ภาษาต่า งประเทศ ประยุ กต์ เทคโนโลยี สร้างสรรค์ แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น ในหมู่ นักศึกษา
ดิจิตอลกับการพัฒนางานสาธารณสุขได้ หรือบุคคลภายนอกได้ดี ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ที่
ได้ดี
ทันสมัย และการนาเสนอความรู้สู้ชุมชนได้
1.7 มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ มีการมอบหมายให้นักศึกษาบูรณาการความรู้ในการ
พัฒนา และปรั บปรุ งระบบสุ ขภาพโดยใช้ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบสุขภาพ
ให้ ตรงตามความต้องการและการใช้งานตามบริบทของ
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านสาธารณสุข ให้ตรง พื้ นที่ ในด้ านสาธารณสุ ข ออกแบบนวั ตกรรมเพื่ อการ
ตามข้อกาหนด
พั ฒ นาพื้ น ที่ ชุ ม ชนได้ เน้ น ให้ มี ใ ช้ เ ทคโนโลยี หรื อ
คอมพิวเตอร์ตามโจทย์ปัญหาบนข้อมูลจริง
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
2) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มี
เหตุผลและค่านิยมที่ดีงาม
3) มีจ รรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม เสี ยสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
4) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
5) มีภาวะผู้นาในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
โดยเน้นจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
2) นักศึกษาต้องมีมีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้น ต้อง
ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3) ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตสานึกความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น
4) อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่อง ภาวะผู้นาในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติ
ตนอย่างมีคุณธรรในการสอนทุกรายวิชารวม และยกย่องนักศึกษาที่ทาดี เสียสละทาประโยชน์ แก่
ส่วนรวม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ หรือการคัดลอกผลงานวิชาการ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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2.2 ความรู้
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาที่ศึกษาได้
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ วิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุงและประเมินระบบ
องค์ประกอบต่าง ๆ ตามความเชี่ยวชาญในการการจัดการระบบสุขภาพ
3) สามารถพัฒนาความรอบรู้ ความชานาญและการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน
4) มีความรู้ และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาหรือการ
ประยุกต์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมสาธารณสุขได้
5) มีความสามารถในวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการ
พัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางสาธารณสุ ข (Evicende
base in public health) ในการจัดการระบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้ การเรี ย นการสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลั กการทางทฤษฎี และ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2) ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากแผนงานหรือโครงการที่นาเสนอ
5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานงานรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
6) ประเมินจากรายวิชาสัมมนา การสอบประมวลความรู้และการทาดุษฎีนิพนธ์
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถใช้ความคิด วิเคราะห์ ประเมินและบูรณาการการจัดการระบบสุขภาพ
ที่ซับซ้อนได้
2) สามารถพัฒ นาแนวคิดริ เริ่มและสร้างสรรค์เ พื่อตอบสนองประเด็น ปัญหา
สามารถริเริมสร้างสรรค์นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ในงานสาธารณสุขตามสถานการณ์ปัจจุบัน
ได้
3) สามารถคิดอย่ างมีวิจ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ โดยใช้ฐ านข้ อมูล เชิ ง
ประจักษ์ แนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์บนพิ้นฐานองค์ความรู้ระดับสูงได้
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4) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ในการจัดการระบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การอภิปรายกลุ่ม การสร้างนวัตกรรม และการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง ลงพื้นที่ชุมชน นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมิน
จากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
2) ประเมินจากรายวิชาสัมมนา การสอบประมวลความรู้และการทาดุษฎีนิพนธ์
2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนทางวิชาชีพร่วมกับผู้อื่นได้
2) สามารถพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ในการดาเนินงานในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงกับผู้อื่นได้
3) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานต่อสังคมทางวิชาชีพ
สาธารณสุขได้
5) สามารถเป็ น ผู้ ริ เริ่ มแสดงประเด็ นในการจัดการระบบสุ ขภาพและการส่ ง เสริ ม
สุขภาพในสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมได้
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงาน
กับ ผู้ อื่นหรื อข้ามหลั กสูตร/ข้ามสายงานในวงการสาธารณสุ ข หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูล จากการ
สัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4) มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผู้นาในการจัดการระบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพในสถานการณ์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวมได้
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2.4.3 กลยุท ธ์ก ารประเมิน ผลการเรีย นรู้ด้า นทัก ษะความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งบุค คลและ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีความสามารถเป็นผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง มีทักษะในการใช้เครื่องมือ สื่ อสารที่
จาเป็นต่อการทางานงานสาธารณสุขได้
2) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข โดยใช้ข้อมูลทางชีวสถิติเพื่อนามาประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาสาธารณสุขได้อย่างสร้างสรรค์
3) มีความสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาสาธารณสุขแก่ประชาชนได้
4) มีความสามารถสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในงานวิชาการ/วิชาชีพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน สามสารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อที่ทัยสมัยเพื่อการนาเสนอในการจัดการระบบ
สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพได้
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใ ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเ คราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง
2) นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
2) ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บ าย ถึ ง ข้ อ จ ากั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลัก สู ตรสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

รายวิชา
1

1. VLE703 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการสาหรับดุษฎี
บัณฑิต
2. PHD701 ความก้าวหน้า
ในงานวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมการสาธารณสุข
แนวใหม่
3. PHD702 ชีวสถิติและ
ระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพ
ขั้นสูง
4. PHD703 ภาวะผู้นา
และการจัดการระบบ
สุขภาพขั้นสูง

2

3

  

4

5

1

2

3

  

4

5

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 5. ทักษะการวิเคราะห์
บุคคลและ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

รายวิชา
1

3

4

5

1

2

3

4

5
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5. PHD704 การกาหนด
การนานโยบายไปปฏิบัติ
และการประเมินผล
นโยบายสาธารณสุข
6. PHD705 ทฤษฎี
พฤติกรรมสุขภาพขั้นสูง
และการประยุกต์ใช้ใงาน
สาธารณสุข
7. PHD706 การส่งเสริม
สุขภาพขั้นสูงในวิถีชีวิตใหม่
8. PHD707 เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุขขั้นสูง
9. PHD708 นวัตกรรมการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

2

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 5. ทักษะการวิเคราะห์
บุคคลและ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

รายวิชา
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 5. ทักษะการวิเคราะห์
บุคคลและ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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10. PHD709 การวิจัยเชิง
คุณภาพสาหรับการวิจัยทาง                       
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
11. PHD710 ความรอบรู้
ด้านสุขภาพกับการจัดการ                       
ภัยพิบัติ
12. PHD711 วิทยาการ
                      
ระบาดขั้นสูง
13. PHD712 ระบบสุขภาพ
แบบองค์รวมเพื่อดูแล
                      
สุขภาพทางเลือก
14. PHD713 สุขภาพโลก
                      
กับการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

รายวิชา
1

15. PHD811 สัมมนา
ปริญญาเอกทางสาธารณสุข
1
16. PHD812 สัมมนา
ปริญญาเอกทางสาธารณสุข
2
17. PHD813 สัมมนา
ปริญญาเอกทางสาธารณสุข
3
18. PHD897 ดุษฎีนิพนธ์
19. PHD899 ดุษฎีนิพนธ์

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 5. ทักษะการวิเคราะห์
บุคคลและ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

 

4
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PHM601 วิทยาการ
ระบาด
PHM604 การ
บริหารงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
PHM606 การจัดการ
ทรัพยากรสุขภาพ
PHM622 นวัตกรรม
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
PHM624 ระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพ

2

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 5. ทักษะการวิเคราะห์
บุคคลและ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
การวั ด ผลและการส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
การทวนสอบในระดั บ รายวิช าให้ นั กศึ ก ษาประเมิ นการเรี ยนการสอนในระดับ รายวิ ช า
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การก าหนดกลวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา เน้ น การท าวิ จั ย
สัมฤทธิผ ลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลั บมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) ภาวการณ์ทางานของดุษฎีบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5
ด้าน ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็น
ต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู้ ใช้บัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถามหรือผ่านระบบออนไลน์ ขอเข้า
สัมภาษณ์ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถาบันหรือองค์หรือ
สถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาทุกชั้นปี ตั้งแต่ ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3
3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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6) ความเห็ น จากผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ภ ายนอก ที่ม าประเมิ นหลั กสู ตร หรือ เป็ นอาจารย์พิ เศษ
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (1) จานวนนวัตกรรมที่พัฒนาเองและ (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) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
1
มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้เชิงลึก มีความเชี่ยวชาญ
การจัดการระบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ สามารถประยุกต์ความรู้และ
สื่อสารถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพได้
2
มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการ และ
บูรณาการการจัดการระบบสุขภาพและการส่งเสริมสุ ขภาพที่ซับซ้อนในการ
พัฒนางานสาธารณสุขได้
3
มีความสามารถสร้า งสรรค์ นวัต กรรมสุ ขภาพ ผลิ ต องค์ ความรู้ สามารถใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเผยแพร่ผลงานสู่ระดับชาติหรือนานาชาติได้
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ต้ อ งสอบผ่ า น
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา หรือสอบผ่านหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน รายวิช VLE703
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับดุษฎีบัณฑิต โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์
รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทารายละเอียดต่าง 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 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์
ศึกษาเป็นอันดับแรก การสนั บสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิช าชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การมีส่ วนร่ว มในกิจ กรรมบริการวิช าการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาความรู้
และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะฯ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะฯ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร หลักสูตรมีการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คน ต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดเวลา
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
1.1.3 อาจารย์ ผู้รั บผิดชอบหลั กสู ตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิช าที่เปิดสอน
ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ต้องเป็ น อาจารย์ ป ระจ ามหาวิทยาลั ยมีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางอย่างน้อย 3 รายการในรอบ
5 ปีย้อนหลัง โดย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2. บัณฑิต
จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็นผู้
มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะ
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 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
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โดยสารวจจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. นักศึกษา
[อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ าศึกษา การควบคุมการดูแล
การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา]
3.1 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
3.1.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่
มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้ อ งท าหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา และทุ ก คนต้ อ งก าหนดชั่ ว โมง
ให้คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้แบบ Face to face หรือ แบบออนไลน์
นอกจากนี้ กรรณีมีกิจกรรมนอกหลักสูตร จัดให้ มีที่อาจารย์ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการ
จัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคา
ร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ล ะ
รายวิชาได้
3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดย
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้งานทาไม่เกิน 3 เดือน
3.2.2 จากผลสารวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง
3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา
3.3.1 การรับนักศึกษา
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
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3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา
2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดาเนินการดังต่อไปนี้
1) การคงอยู่ของนักศึกษา
2) การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
[อธิบ ายกระบวนการบริห ารและพัฒ นาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือก
อาจารย์คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์]
4.1. การบริหารคณาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสูตร และผู้ ส อน จะต้องประชุมร่ว มกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องกาหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาโท
ต้องมีป ระสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิช าที่ส อนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
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4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการการดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
4.2.2 คุณภาพอาจารย์
1) อาจารย์ ต้องมีคุณวุฒิ ระดับปริ ญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตร
2) อาจารย์ ต้องมีตาแหน่งทางวิช าการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตร
3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป
4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
มีการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้
1) การคงอยู่ของอาจารย์
2) ความพึงพอใจของอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
การบริ ห ารจั ดการหลั กสู ต รให้ มีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลอย่างต่อ เนื่อง โดยมีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง การออกแบบหลักสูตรควบคุม
กากับการจัดทารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
การประเมินผู้เรียน การกากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลายการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการดาเนินงานหลักสูตรตรากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ให้ดาเนินการแบบมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา
5.1 การบริหารหลักสูตร
หลั กสู ตรมีการบริ ห ารหลั กสู ตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรทาหน้ าที่จัดการเรี ยนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 มี ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF)
5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ คณบดี รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
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มาตรฐานและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร นอกจากนี้ ยั ง มี ห น่ ว ยงานเลขานุ ก ารคณะท าหน้ า ที่
ประสานงานอานวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ
5.1.3 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ
ดังต่อไปนี้
1) ร่วมกันกาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิช าชีพ
ในระดับอุดมศึกษา
2) ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษา คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ
3) ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร
4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักศึกษาทา
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6) รั บ ผิ ดชอบในการกาหนดแหล่ งฝึ กประสบการณ์วิช าชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอื่นๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน
1) แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
2) หลั กสู ตรมอบหมายผู้ ส อนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดทารายงาน
5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
1) สาขาวิ ช าจั ด ท าระบบสั ง เกตการณ์ จั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ท ราบปั ญ หา
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน
2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทาระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา
4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
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5) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะปี สาขาวิ ช าจั ด ท าร่ า งรายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรประจาปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี
6) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรประจาปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
5.3.1 จัดทามาตรฐานขั้นต่าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนสาเร็จการศึกษา
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทุกภาคการศึกษา
5.3.5 เมื่ อ ครบรอบ 3 ปี สาขาวิ ช าเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
หลั กสู ตร โดยประเมิน จากการเยี่ ยมชม ร่างรายงานผลการดาเนินงานหลั กสู ตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ของ
สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลั กสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่
ผู้ใช้บั ณฑิต การเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจและสั งคมที่มีผ ลกระทบต่อลั กษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดาเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา
2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.2) มีการนาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดาเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) กาหนดผู้สอน
2) การกากับติดตาม และตรวจสอบการทา มคอ.3-4
3) กากับกระบวนการเรียนการสอน
4) จัดการเรียนการสอนที่มีการเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีทันสมัย
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5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2) นาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการ
4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน
5) ดาเนินการตามวงจร PDCA
5.4.3 การประเมินผู้เรียน
ดาเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้
1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) กากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7)
โดยดาเนินการดังนี้
3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน
3.2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
3.5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ตารา สื่ อ การเรี ย นการสอน โสตทัศ นู ป กรณ์ และ วั ส ดุ ค รุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา
6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะฯ มี ความพร้ อมด้ านหนั งสื อ ต ารา และการสื บค้ นผ่ านฐานข้ อมู ล โดยมี ส านั ก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับคณะก็มีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง
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1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน
การสอน การปฏิบัติการและการทาวิจัย ใช้สถานที่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเกี่ยวกับ
อุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการทาวิจัย มีดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการ

จานวน
3 ห้อง
10 ห้อง
4 ห้อง
10 ห้อง
1 ศูนย์
1 หลัง
1 หลัง
30 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
4 อัน
4 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
2 เครื่อง

ห้องพักอาจารย์
ห้องบรรยายและปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ห้องบรรยายและปฎิบัติการทางสาธารณสุข
ห้องคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารพยาบาล
คอมพิวเตอร์
เครื่องสแกนเนอร์
เครื่องปริ๊นเตอร์
จอภาพ LCD
เครื่อง LCD
เครื่องเล่น DVD
โทรทัศน์
เครื่องฉายภาพเสมือนจริง
2) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านั ก วิ ท ยาบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย มี แ หล่ ง ความรู้ ที่
สนับสนุนวิชาการด้านสาธารณสุข และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800 รายการ มีตาราที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ
นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือ การสาธารณสุข กว่า 5,600 เล่ม
วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 5,400 แผ่น เพื่อ
เป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม
6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ
ตารา ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
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ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง
และคณะฯ จะต้องจั ดสื่ อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์
6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะ
ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนู ปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกีย่ วกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้
6.2.1 ดาเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.2.2 มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้
1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน
2) นาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนิน
3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน
4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุ ตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ปีที่ ปีที่
1 2
1. อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรอย่ างน้อยร้อยละ 80 มีส่ ว นร่ว มในการ  
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีร ายละเอีย ดของหลั กสู ต ร ตามแบบ มคอ. 2 ที่ ส อดคล้ องกั บ  
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีร ายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภ าคสนาม (ถ้ามี) X X
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และประสบการณ์  
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7  
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน  
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ และ/หรื อ  
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา  
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

11. ระดั บความพึ งพอใจของนั กศึ กษาปี สุ ดท้ าย/บั ณฑิ ตใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต ใหม่ เฉลี่ ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ ปีที่ ปีที่
3 4 5
  
  
X

X

X
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ
การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง ทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และกาหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ จาก มคอ. 3 การทดสอบผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตั วบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่ างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้ อ เสนอแนะ/ข้ อ มู ล จากการประเมิ น จากนั ก ศึ ก ษา ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และจาก มคอ. 7
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก ก
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ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2557
.............................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 เพื่อให้การจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 18(2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติ สภา
มหาวิ ทยาลั ย ในการประชุ มครั้ งที่ 12/2557 เมื่ อ วั น ที่ 6 พฤศจิ ก ายน 2557 จึ ง ออกข้ อ บั ง คั บ ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้ อ บั ง คั บ นี้ เรี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คับ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับ กับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร รวมทั้ง
หลั กสู ตรที่จ ะเปิ ดใหม่และหลั กสู ตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ และนักศึกษาทุกคนที่มีส ถานภาพเป็น
นักศึกษาระดับ บั ณฑิตศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลั ย” หมายความว่ า มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิ ทยาลั ย” หมายความว่ า สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
“บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณบดี ” หมายความว่ า คณบดี บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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“คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
“คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม
“คณะกรรมการประจาหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร
“ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับปริญญาโท
หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญาเอก
“วิทยานิพนธ์” หมายความว่า วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
“การค้ น คว้ า อิ ส ระ” หมายความว่ า การค้ น คว้ า อิ ส ระตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา
“อาจารย์ที่ป รึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมการเรียนของนักศึกษา
“นั ก ศึ ก ษา” หมายความว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“ภาคการศึ กษาปกติ ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีการจั ด
การศึกษาไม่น้ อยกว่ า 15 สั ปดาห์ ส าหรั บการจั ดการศึกษาระบบทวิภาค หรื อภาคการศึกษาที่ 1 ภาค
การศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาที่ 3 มีการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สาหรับการจัดการศึกษา
ระบบไตรภาค
“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 และก่อนภาคการศึกษาที่ 1
“หน่ ว ยกิต ” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่ล ะ
รายวิชา
“รายวิ ชา” หมายความว่ า วิ ช าต่ าง ๆ ที่ เปิ ดสอนในระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาและเป็ นไปตาม
หลักสูตรของคณะหรือหน่วยงานนั้น
“สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชา
ที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
ข้ อ 5 ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และให้ มี อ านาจออกระเบี ย บ
ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2
ภาคการศึ ก ษาปกติ คื อ ภาคการศึ ก ษาที่ 1 และภาคการศึ ก ษาที่ 2 โดยแต่ล ะภาคการศึ ก ษามี
ระยะเวลาศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 15 สั ป ดาห์ บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ยอาจจั ด การศึ กษาภาคฤดู ร้ อนต่ อจาก
ภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจานวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษา
ปกติ
ข้อ 7 การกาหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้กาหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
7.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค
7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค
7.3 การทาโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทาโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือระบบไตรภาค
7.4 วิทยานิ พนธ์ หรือ การค้ นคว้าอิส ระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้ นคว้าไม่น้ อยกว่า 45
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ 8 การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต และไม่นับเป็นภาคการศึกษาปกติ หากประสงค์ลงทะเบียนเกินกว่าให้ประธาน
คณะกรรมการประจาหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยให้ลงเพิ่มอีกรวมแล้วไม่เกิน 12 หน่วยกิต
ข้อ 9 เวลาการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจาเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จานวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 10 การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนดหรือตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกาหนดดังต่อไปนี้
11.1 วิชาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน หรือ
11.2 คณะกรรมการประจาหลักสูตรอนุญาตให้เปิดสอน หรือ
11.3 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 2
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 12 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจัดการศึกษาแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
12.2 หลั ก สู ต รปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวมตลอดหลั ก สู ต ร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง มี ค่ า เที ย บได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 36 หน่ ว ยกิ ต
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิ จกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับ
หน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้อง
ทาการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
12.3 หลั กสู ตรประกาศนี ยบัต รบัณ ฑิตชั้ นสู ง ให้ มีจานวนหน่ว ยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
12.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ โดยเน้น
การวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ 1 เป็น แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับ
หน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาโท จะต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาตรี จะต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
แบบ 2 เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การวิ จั ย โดยมี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง และ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาโท จะต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาตรี จะต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
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ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้อ 13 ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน
3 ปีการศึกษา
13.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใช้ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน
5 ปีการศึกษา
13.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใช้ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
13.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 6
ปีการศึกษา ในกรณีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จะต้อง
ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
ข้อ 14 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ 2 ปริญญาได้
หมวด 3
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นศึกษา
ข้อ 15 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ให้
เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ของหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย และตามประกาศของมหาวิทยาลัย
การรับนักศึกษาต่างชาติให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 16 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
16.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เที ย บเท่ า ตามรายละเอี ย ดที่ ก าหนดไว้ ใ นแต่ ล ะหลั ก สู ต ร จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
16.2 หลั กสู ตรปริญญามหาบัณฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีห รือ
เที ย บเท่ า ตามรายละเอี ย ดที่ ก าหนดไว้ ใ นแต่ ล ะหลั ก สู ต ร จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
16.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เที ย บเท่ า ตามรายละเอี ย ดที่ ก าหนดไว้ ใ นแต่ ล ะหลั ก สู ต ร จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
16.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีห รือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในแต่ละ
หลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง
16.5 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
16.6 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
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16.7 มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมวด 4
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 17 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
17.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
17.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ไม่ส่งหลักฐาน และไม่ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียน
18.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและชาระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละ
ภาคการศึกษาหากพ้นกาหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการชาระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษา
18.2 กาหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.3 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
ได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 15 หน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
18.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะถูก
ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
18.5 เมื่ อ พ้ น ระยะเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด มหาวิ ท ยาลั ย จะไม่ อ นุ ญ าตให้
นักศึกษาลงทะเบีย นเรีย น เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนกาหนดการลงทะเบียนเรียน
18.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอื่นได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
18.7 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะต้องลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา
18.8 นักศึกษาที่เข้าศึกษาได้ มีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียน
รายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
18.9 นักศึกษาจะต้องตรวจสอบสถานภาพของตนเองก่อนการลงทะเบียนเรียนทุก
ครั้ง นักศึกษาที่ค้างชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยจะ
ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
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18.10 นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและชาระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน
18.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์
18.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่เปิดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ
18.13 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียนซ้าหรือเรียนแทน
19.1 รายวิช าใดที่ นัก ศึกษาสอบได้ ผ ลการเรี ยนต่ ากว่า B หรื อ NP นั กศึ กษาจะ
ลงทะเบียนเรี ยนซ้าได้ต่อเมื่อได้รั บอนุมัติจากคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย โดยจานวนหน่ว ยกิตและค่า
คะแนนของรายวิช าที่เรี ย นซ้านี้ ต้องนาไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกั บ
รายวิชาอื่น จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ากว่า B หรือ P
19.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ ผ ลการเรี ย นต่ ากว่ า B หรื อ NP ในรายวิ ช าบั ง คั บ จะต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ากว่า B หรือ P
ข้อ 20 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
20.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจานวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร
20.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น แต่ทั้งนี้ นักศึกษาต้องชาระค่าหน่วยกิตรายวิชาที่เรียนนั้นและ
นักศึกษาต้องระบุในใบลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต
20.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กับต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 21 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษให้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
21.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะเรียน
ตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
21.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกตลอดแผนการเรียน
21.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาอื่น ๆ
ในตารางเรียนปกติ
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21.4 นั กศึกษาต้องยื่นคาร้องขอเปิดหมู่พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2
สัปดาห์
ข้อ 22 การขอเพิ่ม ขอถอน หรือขอยกเลิกรายวิชา
22.1 การขอเพิ่ม ขอถอน หรือยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
22.2 การขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาต้องกระทาภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หากมีความจาเป็นอาจขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาได้
ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 18.3 แต่จานวนหน่วยกิตที่คงเหลือ
จะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
22.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาคไม่
น้อยกว่า 1 สัปดาห์
ข้อ 23 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
23.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องชาระ
เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา
23.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์
แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 24 การวัดผลและประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 25 ระดับปริญญาโท
25.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย 5 คน
25.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย 3 คน
25.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
25.3.1 อาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ หลั กต้ องเป็ นอาจารย์ประจ ามี คุ ณวุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
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25.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
25.4 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
25.4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิส ระหลั กต้องเป็นอาจารย์ประจามี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางวิช าการไม่ต่ากว่าผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ในสาขาวิช านั้น หรือสาขาวิช าที่สั มพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
25.4.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจา
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และมี คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
25.5 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สั มพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
25.6 อาจารย์ ผู้ ส อบการค้ น คว้ า อิ ส ระต้ อ งประกอบด้ ว ยอาจารย์ ป ระจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่ากรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
25.7 อาจารย์ ผู้ส อนต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ ทรงคุณวุฒิ ภายนอกสถาบันมี
คุณวุฒิ ไม่ ต่ากว่า ปริ ญญาโท หรื อ เทียบเท่า หรือ เป็นผู้ ดารงตาแหน่งทางวิช าการไม่ต่ากว่าผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ
การทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ข้อ 26 ระดับปริญญาเอก
26.1 อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย 5 คน
26.2 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ต รต้ อ งเป็ น อาจารย์ ประจาหลั ก สู ตร มีคุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย 3 คน
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26.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
26.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
26.3.2 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการ
ทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
26.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิ พนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือ
เที ย บเท่ า หรื อ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า รองศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช านั้ น หรื อ
สาขาวิชาที่สั มพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
26.5 อาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ข้อ 27 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จานวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ 25.2 และ 25.7 โดยอนุโลม
หมวด 6
การสอบและประเมินผลการศึกษา
---------------------------ส่วนที่ 1
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 28 ให้ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตาม
เงื่อนไขของรายวิชา
ข้อ 29 ผู้มีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบปลายภาคการศึกษา มีสิทธิ์ยื่นคาร้องขอสอบรายวิชาที่ขาด
สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตรนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่
อนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนให้ผลการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นเป็น F
ข้อ 30 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้
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30.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

กรณีนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบให้ใส่คะแนนในช่องกลางภาคและปลายภาคเป็น 0 (ศูนย์) และได้ผ ล
การศึกษาเป็น F
30.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษา ดังนี้
ผลการศึกษา
ผ่าน
ไม่ผ่าน
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับ
อนุมัติ
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์

ระดับการประเมิน
P (Pass)
NP (No Pass)
W (Withdraw)
T (Transfer of Credit)
I (Incomplete)

ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกาหนดของหลักสูตร นอกจากการศึกษารายวิชา
แล้ว นักศึกษาอาจต้องสอบพิเศษต่าง ๆ ตามข้อกาหนดของหลักสูตร เช่น การสอบภาษา (Language
Examination) การสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Examination) การสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
การประเมิน ผลการสอบพิเศษ รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบผ่าน
30.3 การประเมิน คุ ณ ภาพวิ ทยานิ พนธ์ แ ละการค้ น คว้า อิ ส ระให้ เป็ น หน้า ที่ ข อง
คณะกรรมการสอบปากเปล่ าเกี่ย วกับ วิท ยานิ พนธ์ แ ละการค้น คว้า อิส ระ การประเมิน ให้ กระท า
หลังจากนักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว การศึกษาจะไม่มีค่าระดับ
คะแนนแต่มีการ กาหนดสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษา
ผ่าน
P (Pass)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

76
ไม่ผ่าน NP (No Pass)
กรณีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน รายวิชาเสริมพื้นฐาน และการ
ลงทะเบียนเรียนแบ่งหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ให้ประเมินผลการศึกษา ดังนี้
ผลการศึกษา
เป็นที่พอใจ
ไม่เป็นที่พอใจ

ระดับการประเมิน
S (Satisfactory)
U (Unsatisfactory)

ข้อ 31 ข้อกาหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ มีดังนี้
31.1 Au (Audit) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตและผู้
ลงทะเบียนได้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกาหนด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดได้ ให้
ถือว่าผู้เรียนยกเลิกการเรียนรายวิชานั้น และให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W”
31.2 W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชานั้น
โดยต้ อ งด าเนิ น การให้ เ สร็ จ สิ้ น ก่ อ นก าหนดสอบปลายภาคไม่ น้ อ ยกว่ า 2 สั ป ดาห์ ห รื อ ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด และใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
31.3 T (Transfer of Credit) ใช้สาหรับบันทึกการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
31.4 I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้น ไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือใช้สาหรับ
บั น ทึ ก รายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาขาดสอบปลายภาค นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ “I” จะต้ อ งด าเนิ น การขอรั บ การ
ประเมินผลเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I”
ให้ดาเนินการดังนี้
31.4.1 กรณีนักศึกษายังทางานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงาน
ได้ตามเวลาที่กาหนด ให้ ผู้ส อนพิจ ารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการศึกษาจาก
คะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกาหนด
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”
31.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ แต่
ไม่มาสอบภายในเวลาที่ มหาวิทยาลั ยกาหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ ส อบ ให้
อาจารย์ผู้สอนออกผลการศึกษาเป็น F หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกาหนด มหาวิทยาลัย
จะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”
31.4.3 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ผลการศึ ก ษา “I” ในภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยและ
ดาเนินการแก้ “I” ในภาคการศึกษาถัดไป ต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 32 รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัย
จะไม่นามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
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ข้อ 33 นักศึกษาที่ทาการทุจริตด้วยประการใด ๆ ก็ตามในการสอบ ให้คณะกรรมการวิชาการ
คณะของรายวิ ช าที่นั กศึ กษาทุ จ ริ ตพิ จารณาโทษของนั กศึ กษาที่ กระท าผิ ดระเบีย บการสอบแล้ ว
รายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการลงโทษ และแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทราบ โดยมีโทษสถานใดสถานหนึ่งดังต่อไปนี้
33.1 ตกในรายวิชานั้น
33.2 ตกในรายวิชานั้นและพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
33.3 พ้นจากสภาพนักศึกษา
33.4 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามคาสั่งมหาวิทยาลัยให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่กระทาผิดนั้น ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย
33.5 นั กศึก ษาที่ถูก สั่ งพั กการศึ กษาจะต้องช าระค่า ธรรมเนียมการรัก ษาสภาพ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา
ข้อ 34 การนั บจ านวนหน่ วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสู ตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น
ข้อ 35 ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ ย เฉพาะรายภาคการศึกษาให้ คานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 3 ตาแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะตาแหน่งที่ 3 เพื่อให้เหลือ
ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
ข้อ 36 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมด การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 3 ตาแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะตาแหน่งที่ 3 เพื่ อให้
เหลือทศนิยม 2 ตาแหน่ง
ข้อ 37 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้วให้นับหน่วยกิตและค่า
ระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งสุดท้ายเท่านั้น ยกเว้นกรณีการลงทะเบียนเพื่อการปรับ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด
ข้อ 38 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม
ข้อ 39 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับหน่วย
กิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 40 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้คานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา
นั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น
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ส่วนที่ 2
การสอบภาษาต่างประเทศ
ข้อ 41 การสอบภาษาต่างประเทศ (Language Examination)
นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษาระดับปริญญาโทภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ และนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ นับแต่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยนับรวมภาคการศึกษา
ที่ลาพักการศึกษา หรือถูก สั่งพักการศึกษา นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
ข้อ 42 นักศึกษาสามารถสอบภาษาอังกฤษได้ทุกภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา โดยมีเกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ดังนี้
42.1 ระดับปริญญาโท
42.1.1 สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ดาเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย
โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 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 ไม่น้อยกว่า 4.0 หรือ
42.1.5 สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัสวิชา
1555101 หรือเทียบเท่า หรือรายวิชาทีห่ ลักสูตรกาหนดแทน
42.2 ระดับปริญญาเอก
42.2.1 สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ดาเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย
โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 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 ขอให้นักศึกษาดาเนินการตามเงื่อนไขของเกณฑ์ข้อ 42 จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ดังกล่าว
ข้อ 45 กรณีหลักสูตรใดกาหนดเกณฑ์เป็นอย่างอื่น ให้ ใช้เกณฑ์ตามหลั กสูตรกาหนด แต่
เกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์ตามประกาศนี้
ส่วนที่ 3
การสอบวัดคุณสมบัติ
ข้อ 46 การสอบวัดคุณสมบัติ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
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การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) เป็ น การสอบเพื่ อ ประเมิ น ความพร้ อ ม และ
ความสามารถของนักศึกษาว่า มีพื้นความรู้เพียงพอที่จะศึกษา และทาดุษฎีนิพนธ์ได้
ข้อ 47 ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจา ตามข้อเสนอแนะของประธานหลักสูตร
จานวนอย่างน้อย 4 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการ
ดาเนิน การสอบให้เป็น ไปตามที่อาจารย์ประจาหลักสูตรกาหนด โดยกาหนดให้ มีการจัดสอบภาค
การศึกษาละ 1 ครั้งหรือตามเงื่อนไขของหลักสูตร
ข้อ 48 นักศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
48.1 นักศึกษาที่มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติจะต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามเงื่อนไข
ของหลักสูตร
48.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
48.3 ไม่ค้างชาระค่าลงทะเบียนจนถึงภาคการศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติ 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 นักศึกษาจะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
50.2 ถ้าสอบไม่ผ่านในหมวดใดให้สอบเฉพาะในหมวดที่ไม่ผ่านในครั้งต่อไป
50.3 นักศึกษาสามารถสอบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ตามที่นักศึกษาสมัครสอบ หากสอบแก้
ตัวแล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา และหน่วยกิตที่ได้สะสมไว้ทั้งหมดจะนามาใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่อไปอีกไม่ได้
50.4 การสอบวัดคุณสมบัติจะต้องสอบให้ผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษาปกตินับตั้ง แต่
ภาคการศึกษาแรกที่นั กศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ ล าพัก
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 นั กศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่ว งร้อยละ 0 – 59 คะแนน ได้ระดับ NP (No
Pass) ไม่ผ่าน
ข้อ 52 ถ้ านั กศึ กษาไม่ส ามารถมาสอบวัด คุณ สมบัติ ได้ ตามที่ ส มั ครสอบ สามารถยกเลิ ก
การสอบได้ โดยบันทึกข้อความถึงอธิการบดี ล่วงหน้าก่อนสอบอย่างน้อย 7 วัน
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ส่วนที่ 4
การสอบประมวลความรู้
ข้อ 53 การสอบประมวลความรู้ สาหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
อาจให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตทาการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ก็ได้ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ตามหลักสูตรกาหนด
ข้อ 54 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หมายถึง การสอบเพื่อ
ประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้
54.1 การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือการ
สอบทั้งสองแบบ
54.2 ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผู้ดาเนินการจัดสอบประมวลความรู้
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
54.3 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ที่
คณะกรรมการประจาหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง
54.3 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ได้ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ
ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
54.4 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ให้เป็นสัญลักษณ์ P หมายถึง สอบผ่าน
หรือ NP หมายถึง สอบไม่ผ่าน
55.5 ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการประจา
หลักสูตร ผ่านประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยโดยลาดับ ภายใน 15 วัน
นับจากวันสอบ
55.6 นักศึกษาตามข้อ 54.3 ที่สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้
อีก 1 ครั้ง ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งที่สองแล้ วไม่ผ่านจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 5
หลักเกณฑ์การทาและการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ข้อ 56 การเขียนวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้เขียนเป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความ
จาเป็นและมีเหตุผลสมควร มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้มีการเขียนเป็นภาษาต่างประเทศได้โดยการ
เสนอของ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ข้อ 57 การทาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาดาเนินการและได้รับอนุมัติ ดังนี้
57.1 เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
57.2 เสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
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57.3 เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
57.4 การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์
57.5 การรายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
57.6 เสนอวิทยานิพนธ์
57.7 ผลงานวิทยานิพนธ์
57.7.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม วิชาการ (Proceedings)
และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
57.7.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
57.8 วิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 58 มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้นักศึกษามหาบัณฑิตทาการค้นคว้าอิสระก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดของหลักสูตร การทาการค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาดาเนินการและได้รับอนุมัติ ดังนี้
58.1 เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
58.2 เสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ
58.3 เสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
58.4 การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ
58.5 การรายงานความก้าวหน้าในการทาการค้นคว้าอิสระ
58.6 เสนอการค้นคว้าอิสระ
58.7 ผลงานการค้ น คว้ า อิ ส ระ ต้อ งได้รั บ การตี พิม พ์ ห รือ อย่า งน้ อยด าเนิ น การให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุ มวิชาการ (Proceedings) และเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
58.8 การค้น คว้าอิสระซึ่งมหาวิทยาลั ยอนุมัติให้เป็นส่ว นหนึ่งของการศึกษาระดับ
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 สาหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน 12 หน่วยกิต
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59.1.3 ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่สอบ
เค้าโครงผ่าน สาหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน 36 หน่วยกิต
59.1.4 ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 270 วัน นั บจากวันที่สอบ
เค้าโครงผ่าน สาหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตมากกว่า 36 หน่วยกิต
59.1.5 นักศึกษาต้องไม่ค้างจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
59.2 นักศึกษาต้องส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระตาม
รูปแบบการพิมพ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
59.3 การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย ซึ่ง
นักศึกษาและผู้สนใจอื่นๆ สามารถเข้าร่วมฟังได้ตามกาหนดวัน เวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้
ระบุในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
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 วันทาการถัดจากวันสอบ
59.6 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครั้ง
นั้น โดยคณะกรรมการสอบต้องดาเนินการเช่นเดียวกับข้อ 59.5
59.7 ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้า อิสระครั้งแรกไม่ผ่าน ตามข้อ 59.5 หรือข้อ
59.6 ให้ยื่นเรื่องขอสอบใหม่ หลังจากทราบผลการสอบในครั้งแรกเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 60 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
60.1 ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจานวน 5 คน ประกอบด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) คณะกรรมการที่สอบเค้า
โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ จ านวนไม่ เ กิ น 3 คน และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย 1 คน โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า รองศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น และต้ อ งมี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
60.2 ระดั บ ปริ ญ ญาโท คณะกรรมการสอบการค้ น คว้ า อิ ส ระมี จ านวน 5 คน
ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี)
คณะกรรมการที่สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระจานวนไม่เกิน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 1 คน โดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทีย บเท่ า ถ้ ามีวุ ฒิ ป ริ ญญาโทหรื อ เทีย บเท่ าต้อ งเป็ นผู้ ด ารงตาแหน่ งทางวิช าการไม่ ต่ากว่าผู้ ช่ว ย
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ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
60.3 ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจานวน 6 คน ประกอบด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) คณะกรรมการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 คน (แต่งตั้ง
จากคณะกรรมการประจาหลักสูตร 1 คน และจากบัณฑิตวิทยาลัย 1 คน) โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
60.4 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้ประธานที่ปรึกษาทา
หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสอบ
ข้อ 61 กรณีที่ประธานหรือกรรมการสอบไม่สามารถเข้าร่วมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระได้ ให้ประธานหรือกรรมการเสนอชื่อประธานหรือกรรมการสอบ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นเพิ่มเติมให้ครบองค์ประชุม
หมวด 7
การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือการเปลี่ยนแผนการเรียน
การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
ข้อ 62 การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือการเปลี่ยนแผนการเรียน
62.1 การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือการเปลี่ยนแผนการเรียน นักศึกษาต้องยื่นคาร้อง
พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ โดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการประจาหลักสู ตรและ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
62.2 การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียนต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
62.3 รายวิชาต่าง ๆ ทีน่ ักศึกษาได้เรียนมา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเรื่อง
การเทียบโอนผลการเรียน
62.4 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม
62.5 นั ก ศึ ก ษาที่ เ ปลี่ ย นสาขาวิ ช าหรื อ เปลี่ ย นแผนการเรี ย นจะต้ อ งช าระ
ค่าธรรมเนียมตามที่หลักสูตรกาหนด
ข้อ 63 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
63.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบั นอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทย
ฐานะเทีย บเท่ามหาวิทยาลั ย และกาลังศึกษาในหลั กสู ตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตร
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
เอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.2.5 นั กศึ กษาที่ โอนมาต้ องมี เวลาศึ กษาในมหาวิ ทยาลั ยไม่ น้ อยกว่ า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้อ 64 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา แบ่งเป็น 2 ประเภท
64.1 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
64.2 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ข้อ 65 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติข้อ
ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
65.1 ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นหลั ก สู ต รใดหลั ก สู ต รหนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว เปลี่ ย น
สาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียน แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษาและไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือ
65.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยและเข้า
ศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ 2
ข้อ 66 การพิจ ารณาเทีย บโอนรายวิชา และผลการเรียนรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย
66.1 รายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เปลี่ยนหลักสูตร
66.2 รายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนมีค่าระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B หรือ 3.00 หรือ
ระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ PD หรือ P
66.3 รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ทาต่อเนื่องจากเดิม
66.4 จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน 1
ใน3 ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กาลังศึกษา สาหรับคุณสมบัติในข้อ 65.1 หรือ 65.2
66.5 รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ ที ย บโอนผลการเรี ย นรายวิ ช า
มหาวิทยาลัยจะไม่นามาคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
66.6 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึกในใบ
รายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T
ข้อ 67 ผู้มีสิ ทธิได้รั บ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ต้องมี
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
67.1 สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
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67.2 ผ่านการศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือ
67.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ข้อ 68 การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
68.1 เป็ น รายวิช าหรือกลุ่ มรายวิช าในหลั ก สู ตรระดับ อุดมศึ กษาหรือเทียบเท่า ที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
68.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
68.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B หรือได้ค่าระดับคะแนน
3.00 หรือ เทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมินผ่านในรายวิชา
ทีไ่ ม่ประเมินผลเป็นค่าระดับ S ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกาหนด
68.4 จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน 1
ใน3 ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กาลังศึกษา
68.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ เทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น มหาวิทยาลัยจะไม่นามาคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
68.6 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึกในใบ
รายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T
ข้อ 69 กาหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
นั กศึ กษาที่ ประสงค์ จะเที ยบโอนผลการเรี ยนรายวิ ชาหรื อกลุ่ มวิ ชาที่ จะต้ องยื่ นค าร้ องต่ อ
มหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวั นเปิดภาคการศึ กษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ ได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ 70 การนับจานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้นับ
จานวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 71 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 8
สภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 72 การลาพักการเรียน
72.1 นักศึกษาอาจยื่นคาขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
72.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
72.1.2 ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใดที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
72.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียน
ทั้ ง หมดในภาคการศึ ก ษานั้ น โดยมี ใ บรั บ รองแพทย์ จ ากสถานพยาบาลของทางราชการหรื อ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
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72.1.4 เมื่ อนั กศึ กษามี ความจ าเป็ นส่ วนตั วอาจยื่ นค าร้ องขอลาพั กการเรี ยนได้
ถ้าได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
72.1.5 เหตุผลอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร
72.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งลาพั ก การเรี ย นให้ ยื่ น ค าร้ อ งภายในสั ป ดาห์ ที่ 3 ของภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยความเห็ นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร โดยได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดย
ขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องลาพัก
การเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบกาหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจาเป็นที่จะต้องพัก
การเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคาร้องขอพักการเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
72.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการ
เรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย
72.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคาร้องขอ
กลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดี
แล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้
ข้อ 73 การลาออก นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้ยื่นคาร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจาหลักสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อ
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาออก
ข้อ 74 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อ
74.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
74.2 ลาออก
74.3 ไม่ชาระเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาภายใน 3 สัปดาห์แรกนับแต่
วันเปิดภาคการศึกษา
74.4 ไม่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
74.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1
และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป
74.6 ผลการประเมินไม่ผ่านจานวนสามครั้ง ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) หรือการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
74.7 ไม่สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
74.8 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 16 อย่างใดอย่างหนึ่ง
74.9 ตาย
74.10 แจ้งความเท็จ หรือปกปิดความจริงในหลักฐานประกอบการพิจารณาเข้าเป็น
นักศึกษา
74.11 ต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เว้นแต่ความผิดเป็นลหุโ ทษหรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
74.12 ถูกลงโทษทางวินัยให้ออก หรือไล่ออก
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ข้อ 75 การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
75.1 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ 74.3 และข้อ 74.4
และยั ง ศึ กษาไม่ ค รบระยะเวลาการศึ กษาที่ก าหนด สามารถยื่น ค าร้ อ งเพื่ อ ขอคื นสภาพการเป็ น
นักศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็น
นักศึกษา และค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
75.2 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ 74.7 ซึ่งสอบผ่าน
เค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว และไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาใดของมหาวิทยาลัย สามารถยื่นคา
ร้องเพื่อขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตร โดยคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และกาหนดเงื่อนไขในการศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้
75.2.1 การขอเข้ า ศึ ก ษาใหม่เ ป็ น กรณี พิ เศษ กรณี ที่ นั กศึ ก ษาได้ ศึ กษาครบ
กาหนดระยะเวลา ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และดาเนินการทาวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ยังไม่ได้
ดาเนินการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ทาคาร้องทั่วไปขอเข้าศึกษาใหม่กรณีพิเศษ (กาหนดระยะเวลา
ศึกษา 1 ปีการศึกษา) ใช้รหัสประจาตัวนักศึกษารหัสเดิม
(2) เมื่อคาร้องอนุมัติแล้วต้องดาเนินการสมัครเข้าศึกษาใหม่ โดยชาระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย และชาระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(3) ทั้ ง นี้ การขอเข้ า ศึ ก ษาใหม่ เ ป็ น กรณี พิ เ ศษท าได้ เ พี ย งครั้ ง เดี ย ว
เท่านั้น
75.2.2 การขอคื น สภาพนั ก ศึ ก ษา กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาครบก าหนด
ระยะเวลา และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว แต่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาทันตามกาหนดให้
ดาเนินการดังนี้
(1) ทาคาร้องทั่วไปขอคืนสภาพนักศึกษา
(2) จัดทาตารางเวลาการทางาน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักลงนามรับรอง (นาส่งพร้อมคาร้อง)
(3) เมื่อคาร้องได้รับการอนุมัติแล้ว นักศึกษาต้องชาระเงินค่าคืนสภาพ
นักศึกษา และดาเนินการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่าย
(4) ทั้งนี้ การขอคืนสภาพนักศึกษาทาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และได้
ไม่เกิน 1 ปี
หมวด 9
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 76 นักศึกษาที่ถือว่าสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
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76.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
76.2 ศึกษาและสอบได้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
76.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 77 การขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
77.1 นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาพร้อม
เอกสารตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระพิจารณา
กลั่ น กรอง และผ่ านการพิจ ารณาของคณะกรรมการประจาหลั ก สู ต ร และบัณ ฑิ ตวิ ทยาลั ย โดย
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจานงขอสาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 76 และ
ต้องไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุสารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพื่อ
ขออนุมัติปริญญา
77.2 นักศึกษาที่ขอสาเร็จการศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
77.2.1 ศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชาตามข้อกาหนดของหลักสูตร
77.2.2 สอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 41
77.2.3 สอบผ่ านการสอบวั ดคุ ณสมบัติ ตามข้ อ 46 หรื อสอบผ่ านการสอบ
ประมวลความรู้ ตามข้อ 53
77.2.4 สอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หรือการสอบการค้นคว้าอิสระ
ขั้นสุดท้าย
77.2.5 เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยกาหนด
77.2.6 ผ่านการตรวจคัดลอกผลงานตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด
77.2.7 ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ระดั บ
บัณฑิตศึกษาตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด
77.3 คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลั ยตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่า
ครบถ้ว นตามข้อบั งคับ การจั ดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอชื่อขออนุมัติสาเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ และให้
ถือวันที่คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยประชุมพิจารณาเป็นวันสาเร็จการศึกษา
77.4 ประธานสภาวิชาการเสนอชื่อผู้ขออนุมัติสาเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย
หมวด 10
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
เพื่อการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 78 หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเพื่อขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดาเนินการได้ 2 วิธี
ดังนี้
78.1 เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือ
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78.2 เผยแพร่ในที่ประชุมทางวิช าการที่มีนักวิช าการกลั่ นกรองและมีการจั ดทา
บทความวิจัยเรื่องเต็ม (Full Paper) เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ข้ อ 79 วารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ท างวิ ช าการต้ อ งเป็ น ที่ ย อมรั บ ในวงวิ ช าการในสาขาวิ ช าที่
นักศึกษาสาเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกองบรรณาธิการ (Editorial Review)
หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายในและภายนอก
ข้อ 80 ที่ประชุมวิชาการต้องดาเนินการโดยหน่วยงานอย่างน้อยในระดับคณะ หรือหากเป็น
การประชุมวิชาการเฉพาะสาขาต้องดาเนินการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ หรือจัดโดยหน่วยงาน
สมาคม องค์กรวิชาชีพ มิใช่เป็นการจัดโดยภาควิชาใดวิชาหนึ่ ง หรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และใน
การประชุมครั้งนั้น ต้องมีการจัดทาบทความวิจัยเรื่องเต็ม เป็นรายงานการประชุมวิชาการ และต้องมี
คณะกรรมการประเมินผลงานที่นักศึกษาจะเผยแพร่เสนอผลงานและประเมินผลงานที่จะลงเผยแพร่
ในรายงานการประชุมวิชาการ โดยนักศึกษาต้องไปเสนอผลงานด้วยตนเอง การนาเสนอจะเป็นการ
เสนอโดยปากเปล่า หรือการนาเสนอโดยใช้โปสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความ
ข้ อ 81 หลั ก เกณฑ์ ก ารตี พิ ม พ์ ผ ลงานจากวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ เพื่อขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดาเนินการดังนี้
81.1 หลักสูตรแบบ 1 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
ในวงวิ ช าการในสาขาวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษา และมี ร ะบบประเมิ น บทความโดยกอง
บรรณาธิการ หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก จานวน 2 ฉบับ และเผยแพร่ในที่ประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดทาบทความวิจัยเรื่องเต็ม
เป็นรายงานการประชุมวิชาการ
81.2 หลักสูตรแบบ 2 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
ในวงวิ ช าการในสาขาวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษา และมี ร ะบบประเมิ น บทความโดยกอง
บรรณาธิการ หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก จานวน 1 ฉบับ และเผยแพร่ในที่ประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดทาบทความวิจัยเรื่องเต็ม
เป็นรายงานการประชุมวิชาการ
81.3 วารสารที่ตีพิมพ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์
เพื่อขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนด ณ วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้
81.2.1 วารสารวิช าการระดับชาติที่ปรากฏชื่อในฐานข้อมูล Thai-Journal
Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 2 หรือเทียบเท่า หรือ
81.2.2 วารสารวิช าการระดับชาติที่ปรากฏชื่อในฐานข้อมูล 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)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

90
81.4 หากการตี พิ มพ์ ผ ลงานจากวิ ท ยานิพ นธ์ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ข้ า งต้ น ให้ ท าง
หลักสูตรขอความเห็นจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 82 การระบุชื่อนักศึกษาในผลงานที่เผยแพร่ นักศึกษาต้องระบุชื่อเป็นผู้แต่งหลักและมีชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความโดยไม่ระบุตาแหน่งทาง
วิชาการ และต้องระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นชื่ อ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยที่นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการตีพิมพ์จากวารสารหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าว
ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 83 แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระที่เผยแพร่
83.1 รูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของวารสารที่จะส่งไปตีพิมพ์
83.2 บทความที่ตีพิมพ์ หรือนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพื่อใช้ประกอบการ
ขอสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด
83.3 บทความที่ใช้ประกอบการสาเร็จการศึกษา จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อน
การพิมพ์ ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น สามารถนามานับได้
เฉพาะที่เป็นบทความวิจัยเรื่องเต็มเท่านั้น
83.4 บทความที่ตี พิม พ์ห รือน าเสนอผลงานในการประชุ มวิ ช าการเพื่อ ขอส าเร็ จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วม
วิจัยในบทความ โดยไม่ระบุตาแหน่งทางวิชาการ
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
ค้น คว้าอิส ระ และหากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด จะต้องแจ้งให้
หลักสูตรทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อ 86 กรณี ที่มีปั ญหาเกี่ย วกับการปฏิบั ตินี้ ให้ คณะกรรมการประจาหลั ก สู ตรพิ จารณา
กลั่นกรองเพื่อให้ความเห็นเสนอต่ออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 11
การควบคุมคุณภาพ
ข้อ 87 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1
ครั้ง และให้นาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ข้อ 88 ให้มีการวิจัยเพื่อติดตาม 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
.............................................
โดยที่เ ป็ น การแก้ไ ขเพิ่ มเติม ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 เพื่อให้การจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 18 (2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติ ส ภา
มหาวิทยาลั ย ในการประชุมครั้ งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 จึง ออก
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้ อ บั ง คั บ นี้ เรี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คับ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ เพิ่ มเติ ม ค านิ ย ามใน ข้ อ 4 แห่ งข้อ บัง คับ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ดังนี้
“การศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตร
ตามหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อสะสมหน่วยกิต
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 18.5 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้ว ยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 โดยใช้
ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่
ได้รับมอบหมายก่อนวันสุดท้ายของภาคการศึกษานั้น และต้องชาระค่าปรับตามระเบียบ”
ข้อ 5 ให้เพิ่มเติมข้อ 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”
ข้ อ 6 การจั ด การศึ ก ษาโครงการสั ม ฤทธิ บั ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

93
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 75 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับหรือที่ข้อบังคับนี้มิได้กาหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะวินิจฉัยสั่งการและให้ถือ
เป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ภาคผนวก ข
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ที่ 206/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
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หมายเหตุ คุณ สมบัติ ของคณะกรรมการพั ฒนา/ปรั บปรุ งหลัก สูต ร ให้ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
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 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
*********************************************
กรรมการผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์
3. อาจารย์ ดร.รัฐพล
4. อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์
5. อาจารย์ปัณณทัต
6. อาจารย์สุกฤษฏิ์

บัญชรหัตถกิจ
สงวนชื่อ
ศิลปรัศมี
ฤกษ์เรืองฤทธิ์
ตันธนปัญญากร
ใจจานงค์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

ไปราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
1. นางสาวพัชรพร เรียงวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา 11.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตฯ ฉบับใหม่
กาลังอยู่ในระว่างการพิจารณาลงนาม ซึ่งมีปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แทนคณะกรรมการ
ชุดเดิมที่ลาออก
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 ก าหนดการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได้ แ ก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมจิ ต ต์
สุพรรณทัสน์ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล และรองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี
รอดจากภัย
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานที่ป ระชุม เสนอรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 25
มกราคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุม ให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
รับทราบและรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม: รับทราบและรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 กาหนดการวิพากษ์หลักสูตร จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุม
504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ เวลา 13.00 น. โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
จะประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference (ออนไลน์)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ฯ จ าเป็ น ต้ อ งระบุ ส าขาเพื่ อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรมาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การระบบสุ ข ภาพ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.พรรณีบัญชรหัตถกิจ ประธานกรรมการ จึงพิจารณาระบุสาขา
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 อาจารย์ สุ กฤษฏิ์ ใจจ านงค์ กรรมการและผู้ ช่ว ยเลขานุ การ เสนอที่ ประชุม เกี่ย วกั บ
กาหนดการวิพากษ์หลักสูตรที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุม 504 ชั้น 5
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ เวลา 13.00 น. นั้น ต้องเขียนโครงการของบประมาณดาเนินการ ซึ่งยังไม่มี
ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบดาเนินการ ประธานกรรมการมอบ นางสาวพัชรพร เรียงวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดาเนินการเขียนโครงการของบประมาณดาเนินการเพื่อ อนุมัติตามลาดับ
ขั้นตอน โดยเบื้องต้นจะทาการสารองเงินจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
5.2 ผลการส ารวจความต้อ งการศึก ษาในหลั กสู ตรสาธารณสุ ข ศาสตรดุ ษฎี บัณ ฑิต ฯ ให้
ดาเนินการทาเป็นตารางสรุปผลการสารวจแนบท้ายในภาคผนวก
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบด าเนิ น การ ประธานกรรมการมอบ อาจารย์ สุ ก ฤษฏิ์
ใจจานงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และนางสาวพัชรพร เรียงวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5.3 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญ ชรหั ต ถกิ จ ประธานกรรมการ เสนอต่อ ที่ป ระชุ ม
พิจารณารายวิชาในหลักสูตรฯ 7 รายวิชา รายละเอียดดังนี้
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PHD705 การส่งเสริมสุขภาพขั้นสูงในวิถีชีวิตใหม่
PHD706 ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข
PHD707 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขขั้นสูง
PHD708 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
PHD709 การวิจัยเชิงคุณภาพสาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
PHD710 ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการจัดการภัยพิบัติ
ทั้งนี้ อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร เสนอรายวิชาเพิ่มเติม PHD711 วิทยาการระบาด
ขั้นสูง และอาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์ เสนอรายวิชาเพิ่มเติม PHD712 ระบบการแพทย์
องค์รวมเพื่อดูแลสุขภาพทางเลือก
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบดาเนินการ ประธานกรรมการมอบ อาจารย์ปัณณทัต ตัน
ธนปัญญากร และอาจารย์ ดร.นภัส รัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์ เขียนคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
วาระที่ 6 อื่นๆ
6.1 การวิพากษ์หลักสูตรฯ ครั้งที่ 2 สาหรับนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต
กาหนดจัดในวันพุธที่ 10 มกราคม 2564 ในรูปแบบประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference
(ออนไลน์)
มติที่ประชุม: รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 12.30 น
(ลงชื่อ)................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(อาจารย์สุกฤษฏิ์ ใจจานงค์)
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.พรรณี 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
ใจจานงค์
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
ชานาญการพิเศษ
สสจ.นครนายก
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เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 13.00 น.
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
ข้อเสนอแนะของศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มีดังนี้
1.ระบุวัตุถุประสงค์และกลุ่มผู้เรียนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ
ระบบสุขภาพ) ให้ชัดเจนว่าเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณวุฒิที่สูงขึ้น หรือ การเพิ่มระดับความ
เชี่ยวชาญขององค์ความรู้ทางสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลต่อการกาหนดรายวิชาในแผนการ
เรียน
2. การกาหนดความต้อ งการทางด้า นคุณ ภาพของหลัก สูต รให้ช ัด เจน เช่น เกณฑ์ก าร
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารในฐาน TCI (กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2)
3. พิจ ารณาน ารายวิช าในหลัก สูต ร ส.ม.(การจัด การระบบสุข ภาพ) เป็น วิช าเลือ กใน
หลักสูตร ส.ด. (การจัดการระบบสุขภาพ) สาหรับกลุ่มผู้เรียนที่ไม่มีคุณวุฒิตรงทางด้านสาธารณสุข
ศาสตร์
4. พิจ ารณาปรับ จ านวนผู้เ รีย นจาก 15 คนในปีแ รกของการเปิด หลัก สูต ร เป็น เกณฑ์
จานวนรับนักศึกษาขั้น ต่า คือ จานวน 5 คนของแต่ละแผนการเรียน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะของรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล มีดังนี้
1. พิจารณาเพิ่มเติมอาชีพ นักพัฒนาและวางแผน ในส่วนของแนวทางการประกอบอาชีพ
2. เพิ่มเติมประเด็นของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ
SDGs) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร การพัฒนานวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ในที่มาของ
หลักสูตร ในรายละเอียดหน้า 8 ข้อ 1.1
3. เพิ่ ม เติ ม คณาจารย์ ใ นสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งในหลั ก สู ต รฯ โดยพิ จ ารณาจากคุ ณ วุ ฒิ และ
ผลงานวิจัย
ข้อเสนอแนะของรองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย มีดังนี้
1. เพิ่มเติมแนวคิดของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาชุมชน โดยยึดการดาเนินงานของ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ: U2T) ในรายละเอียดหน้า 8 ข้อ 1.1 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะพิเศษของหลักสูตรที่แตกต่าง
จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอื่น
2. พิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพโลก (Global Health) รายวิ ช าให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบัน
3. พิ จ ารณาเพิ่มเติ มสิ่ ง สนั บ สนุนการเรียนรู้ของนักศึ กษาในหลั กสู ต รให้ ชัดเจนและเป็ น
รูปธรรม
4. พิจ ารณาตรวจสอบรายละเอี ยดของงานวิจัยอาจารย์ 5 ปีย้อ นหลั งของคณาจารย์ใ น
หลักสูตรตามแบบฟอร์มขอเสนออนุมัติหลักสูตร
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ปิดการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 15.00 น.
(ลงชื่อ)...................................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
(อาจารย์สุกฤษฏิ์ ใจจานงค์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(ลงชื่อ)..
...ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ)
ประธานกรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

104

ภาคผนวก จ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ นางสาวพรรณี
นามสกุล บัญชรหัตถกิจ
1.1 ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
Dr.PH. (Health Education and
มหาวิทยาลัยมหิดล
Behavioral Science) (International
program)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.บ. (วิชาเอกสุขศึกษาและเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทางการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2

1.3

ปีที่จบ
2551
2531
2526

ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตารา 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. OctoberDecember2020. Vol.20 No.4. October-December. 2020: 1193-1203.
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พฤติกรรมความรุนแรงและความต้องการจาเป็นในการเสริมสร้าง ความฉลาดทางสังคมเพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่น. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
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สุขภาพ ร่วมกับการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนในนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ มี ภ าวะน้ าหนั ก เกิ น . วารสารสุ ข ศึ ก ษา คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
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สุขภาพ ต่อการใช้ส ารเคมี กาจัดศั ตรูพื ช ในเกษตรกรผู้ ปลู ก มันส าปะหลั ง อาเภอเสิ ง สาง
จังหวัด นครราชสีมา. วารสารสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ปีที่
42 ฉบับที่ 1. มกราคม– มิถุนายน. 2562: 80-92.
นาตยา แก้วพิภพ และพรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2562). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและการ รับรู้ความสามารถตนเองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์.
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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 พูลเพิ่ม และพรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2560). การประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมร่วมกับความฉลาดทางสุขภาพในการควบคุมน้าหนักเพื่อการป้องกันโรคอ้วนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี . วารสารสุขศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ปีที่ 40 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม-ธันวาคม. 2560:
103-115.
ภัทราภรณ์ สมน้อย และพรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2560). ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การดูแลสุขภาพ ช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค
ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมใน ศูน ย์พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จั งหวั ดนครราชสี ม า. วารสารสุ ข
ศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล. ปี ที่ 40 ฉบั บ ที่ 2. กรกฎาคมธันวาคม. 2560: 88-103.
อารยา จาจุมปา และพรรณี บัญชรหัตถกิจ . (2560). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภค อาหารและกิ จ กรรมทางกายเพื่ อ ป้ อ งกั น ภาวะน้ าหนั ก เกิ น ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู . วารสารสุขศึกษา คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ปีที่ 40 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม-ธันวาคม. 2560: 36-50.
ปวีณา นามโคตร, ศิริพร คาสะอาด, มาลินี เหล่าไพบูลย์, สุพจน์ คาสะอาด และพรรณี บัญชรหัตถกิจ.
(2560). ประสิทธิผลของวิธีการทางสุขศึกษาในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ: การ
ทบทวนวรรณกรรมอย่าง เป็นระบบและการวิเคราะห์ เมตต้า. ศรีนครินทร์เวชสาร. ปีที่ 32
ฉบับที่ 4. กรกฎาคม-สิงหาคม. 2560: 379-388.
เฉลิมพล โสคาแก้ว และพรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2560). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อการ
ป้องกันโรคขาด สารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามี อาเภอ
ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น . วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล. ปี ที่ 40 ฉบั บ ที่ 2. กรกฎาคม-ธั น วาคม
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 วิชาการบริหารและภาวะผู้นา
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 ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)

ปริญญาโท

M.P.A. (Public Administration)

ปริญญาตรี

ค.บ. (พยาบาลศึกษา)

สถาบันการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
Roosevelt University,
Chicago, U.S.A.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่จบ
2539
2525
2521

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
ไม่มี
2.3.2 บทความวิจัย
จุ ฑ ามาส กุ ล ศั ต ยาภิ ร มย์ , ยุ ว นุ ช สั ต ยสมบู ร ณ์ , จุ ฑ าธิ ป ศี ล บุ ต ร และภู ษิ ต า อิ น ทรประสงค์ .
(2562). ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารแพทย์ แ ผนไทยและแพทย์ ท างเลื อ ก
โรงพยาบาลราชบุ รี : ตามการรั บ รู้ ข องผู้ รั บ บริ ก าร. ในเอกสารสื บ เนื่ อ งการประชุ ม
ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11 13-14 มิถุนายน 2562. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6
รอบพระชนมพรรษา มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขตพระราชวั งสนามจั น ทร์ จั ง หวั ด
นครปฐม.
กฤตยา ใจขาน, ยุ ว นุ ช สั ต ยสมบู ร ณ์ , จุ ฑ าธิ ป ศี ล บุ ต ร และภู ษิ ต า อิ น ทรประสงค์ . (2561).
ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งความสุ ขและการรั บรู้ ก ารเสริ มสร้ า งพลั ง อานาจในงาน กั บความ
ตั้ ง ใจคงอยู่ ใ นงานของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย . วารสารพยาบาล
สาธารณสุข. ปีที่ 32 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม. 2561: 185-201.
ศุ จิ น ทรา ชู เ จริ ญ , ภู ษิ ต า อิ น ทรประสงค์ , จุ ฑ าธิ ป ศี ล บุ ต ร และยุ ว นุ ช สั ต ยสมบู ร ณ์ . (2561).
ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของบุ ค ลากร กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพกระทรวง
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
การบริ ห ารสไตล์ ภ าวะผู้ น า และบรรยากาศองค์ ก รที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก รของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.
ปีที่ 41 ฉบับที่ 1. มกราคม-มีนาคม. 2561: 43-55.
กษิรา โพรามาต, ภูษิตา อินทประสงค์, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ และจุฑาธิป ศีลบุตร. (2560). ปัจจัยทีมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการเฝ้ า ระวั ง และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก แรกเกิ ด ถึ ง 5 ปี
ของโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ขภาพตาบล ในเขตบริ การที่ 5 วารสารสาธารณสุข ศาสตร์ .
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 วิชาการบริหารงานสุขภาพและการพัฒนาภาวะผู้นา
2.5.5 วิชาการจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ
2.5.6 วิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพผู้สงู อายุ
2.5.7 วิชาการประกันคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพ
2.5.8 วิชาระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข
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3. ชื่อ นายรัฐพล นามสกุล ศิลปรัศมี
3.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่จบ
2559
2551
2544

3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
ไม่มี
3.3.2 บทความวิจัย
อารีย์ สงวนชื่อ, ปัณณทัต ตันธนปัญญากร และรัฐพล ศิลปรัศมี. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพัน่กั
ธ์ บ
ภาวะเครียดของผู้สูงอายุ ในตาบลชัยบาดาล อาเภอชัยบาดาล 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 วิชาพื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม
3.5.2 วิชาพื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.5.3 วิชาหลักและเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม
3.5.4 วิชาการจัดการสาธารณสุขในชุมชน
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4. ชื่อ นายทัศพร
นามสกุล ชูศักดิ์
4.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดการบริการสุขภาพ)
ปริญญาโท ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ปริญญาตรี ศษ.บ. (การวั ด และประเมิ น ผล
การศึกษา)
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ)
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน)
คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว)
สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีที่จบ
2554
2547
2561

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2555
2551
2548
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4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
ไม่มี
4.3.2 บทความวิจัย
เนตรนภา สาสังข์, ทัศพร ชูศักดิ์ และอารีย์ เสนีย์. (2563). ผลของโปรแกรมการอบรมการช่วยฟื้น
คืนชีพต่อความรู้ ทักษะและการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้ าน (อสม.) ตาบลคลองจิ ก อ าเภอบางปะอิ น จังหวัด พระนครศรีอยุ ธ ยา. วารสาร
พยาบาลทหารบก. ปีที่ 21 ฉบับที่ 3. กันยายน– ธันวาคม. 2563: 283-293.
นัชชา ยันติ, ทัศพร ชูศักดิ์ และอภิชัย คุณีพงษ์. (2563). การสร้างเสริมชุมชนสุขภาพดีด้วยหลัก 3อ
2ส ตาบลวังสมบู ร ณ์ จั งหวัดสระแก้ว . วารสารวิจั ยเพื่อ การพั ฒนาเชิงพื้น ที่สานั กงาน
คณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.). ปีที่ 12 ฉบับที่ 1.
มกราคม – กุมภาพันธ์. 2563: 7-21.
ทั ศ พร ชู ศั ก ดิ์ และนั ช ชา ยั น ติ . (2563). ผลการด าเนิ น งานการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในชุ ม ชน ต าบล
วั ง สมบู ร ณ์ อ าเภอวั ง สมบู ร ณ์ จั ง หวั ด สระแก้ ว . วารสารการพั ฒ นาสุ ข ภาพชุ ม ชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1. มกราคม – มีนาคม. 2563: 41-53.
ทั ศ พร ชู ศั ก ดิ์ , ฉั ต รประภา ศิ ริ รั ต น์ และจิ ร าภรณ์ นนพละ. (2563). ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความเครียดของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง จังหวัดสระบุรี . วารสารวิจัยและ
พัฒ นาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถั ม ภ์ . ปี ที่ 15 ฉบั บที่ 1. มกราคม– เมษายน.
2563:47-57.
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ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา, มรรยาท เพ็ชรตรา และทัศพร ชูศักดิ์. (2562). ภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
จังหวัดชัย ภูมิ กรณีศึกษา : ตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ . วารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ . ปีที่ 14 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม– สิงหาคม.
2562: 88-101.
ขนิ ษฐา จรั ส วิศิษฏ์กุล และทัศพร ชูศักดิ์. (2561). ผลการนวดสั มผั ส ทารกโดยมารดาที่มีต่อการ
เจริญเติบ โตของทารกและความผูกพันระหว่างมารดาและทารก ของทารกที่มีภาวะป่ว ย
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ . วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. มกราคม– เมษายน. 2561: 76-86.
ทัศพร ชูศักดิ์, เนตรนภา สาสังข์ และสายสมร เฉลยกิตติ . (2561). ผลการใช้โปรแกรมการดูแลเท้า
เพื่อป้องการถูกตัดขาของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตาบลสาโรงชัย อาเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์. วารสารเวชสารแพทย์ทหารบก. ปีที่ 71 ฉบับที่ 2. เมษายน- มิถุนายน. 2561:
105-112.
ทัศพร ชูศักดิ์, เมธี สุทธศิลป์ และกฤติเดช มิ่งไม้ . (2561). ความผูกพันในการเป็นอาสาสมัครของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ . วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม- สิงหาคม. 2561: 245-251.
สมชาย ดุรงค์เดช, ทัศพร ชูศักดิ์ และเนตรนภา สาสังข์. (2561). ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออกของชุมชนที่มีการระบาดของไข้เลือดออกซ้าซากกับชุมชนที่มีการระบาดน้อย
เขตพื้นที่ตาบลพระอินทราชา อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิจัยและ
พัฒ นาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 3. กั นยายน– ธัน วาคม.
2561: 34-44.
ทัศพร ชูศักดิ์, เมธี สุทธศิลป์ และเนตรนภา สาสังข์. (2560). ปัจจัยทานายความตั้งใจในการเลิกใช้ยาเสพ
ติดของผู้ผ่านค่ายบาบัดยาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์ . วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช. ปีที่ 30
ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน. 2560: 88-100.
ทัศพร ชูศักดิ์. (2560). ผลการดาเนินงานหมู่บ้านไอโอดีน จังหวัดนครสวรรค์. วารสารพยาบาลทหารบก.
ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ. พฤษภาคม-สิงหาคม. 2560: 373-380.
เนตรนภา สาสังข์, ทัศพร ชูศักดิ์ และเมธี สุทธศิลป์. (2560). พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
โรคเบาหวานที่ มีภ าวะแทรกซ้ อ นโรคไต อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ . วารสารความ
ปลอดภัยและสุขภาพ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 36. พฤษภาคม- สิงหาคม. 2560: 46-52.
ทั ศ พร ชู ศั ก ดิ์ และสุ วั ฒ น์ บ ารุ ง ศรี . (2560). แบบจ าลองสมการโครงสร้ า งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ปฏิบั ติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัด
นครสวรรค์. วารสารสมาคมนักวิจัย. ปีที่ 22 ฉบับที่ 1. มกราคม– เมษายน. 2560: 30-45.
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อนิญช์พัฒน์ คฤหานนท์, ทิวาทิพย์ แสนเมือง, นวลรัตน์ โมทะนา,ทัศพร ชูศักดิ์ และสัณหวัช ไชยวงศ์.
(2561). การสารวจพฤติกรรมด้านโภชนาการในกลุ่มพ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กนักเรียนใน
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 วิชาการบริหารงานสาธารณสุขและการพัฒนาภาวะผู้นา
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 ประเมินและบาบัดโรคเบื้องต้น
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ภาคผนวก ฉ
รายงาน
สรุปแบบสารวจความสนใจและความต้องการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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รายงาน
สรุปแบบสารวจความสนใจและความต้องการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตอนที่ 1. แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและความต้องการศึกษา
จากการสารวจความสนใจและความต้องการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต ระดับ
ปริญญาเอก จากกลุ่มตัวอย่าง 39 คน พบว่า มีผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ51 และให้เหตุผลถึงความต้องการศึกษาต่อเพื่อ “ความก้าวหน้าในอาชีพ ” (ร้อยละ39) และ
เพื่อ “อยากมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น” (ร้อยละ 33)
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรที่ “มีเรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์” คิดเป็น
ร้อยละ 69 โดยสนใจเรียนในสาขา “การวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์ ” ร้อยละ
24 และสาขา “การจัดการระบบสุขภาพ” ร้อยละ22 และต้องการเรียนด้วยวิธี “เรียนแบบผสมผสาน
โดยบรรยาย/อภิปรายในชั้นเรียน และการเรียนผ่านสื่อออนไลน์”ร้อยละ70, และเรียนแบบ “Online
E-learning” คิดเป็นร้อยละ20
สาหรับค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร (ไม่รวมค่าทาวิทยานิพนธ์) ส่วนใหญ่สนใจค่าเล่า
เรียน 300,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ73) และหากหลักสูตรฯเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นและสามารถ
สะสมหน่วยกิตแล้วนาไปเทียบโอนการศึกษาในหลักสูตรปกติ มีผู้สนใจเรียน คิดเป็นร้อยละ82
จากผลการสารวจสิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนมากที่สุดคือ ที่พักบางช่วงในราคา
นักศึกษา (ร้อยละ48) และห้องทางานนักศึกษาพร้อมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต (ร้อยละ45)
ตารางที่ 1 ความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก
1) สนใจศึกษา
2) ไม่สนใจ
รวม

จานวน (คน)
20
19
39

ร้อยละ
51
49
100

ตารางที่ 2 สิ่งจูงใจที่กระตุ้นให้ต้องการเรียนต่อปริญญาเอกในหลักสูตรนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ความก้าวหน้าในอาชีพ
2) อยากมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
3) อยากมีปริญญาเอกติดตัว
4) ต้องการเปลี่ยนอาชีพ
รวม

จานวน (ครั้ง)
20
17
7
7
51

ตารางที่ 3 รูปแบบหลักสูตรทีต่ ้องการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร้อยละ
39
33
14
14
100
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1) ทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
2) มีเรียนรายวิชา+ทาวิทยานิพนธ์
3) อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)
10
22
1
32

ร้อยละ
30
67
3
100

ตารางที่ 4 วิธีการเรียนการสอนที่ต้องการศึกษา
1) เข้าชั้นเรียนตามปกติ
2) การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ Online-learning
3) การเรียนแบบผสมผสานโดยบรรยาย/อภิปรายในชั้นเรียน
และการเรียนผ่านสื่อออนไลน์
4) อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)
3
6
21

ร้อยละ
10
19
68

1
30

3
100

จานวน (คน)
4
3
5
19
2
33

ร้อยละ
12
9
15
58
6
100

ตารางที่ 5 ช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่สะดวกในหลักสูตร
1) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 -16.00น.
2) วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 -16.00น.
3) เรียนแบบ online
4) เรียนแบบ online ผสมผสานกับการเรียนในห้องเรียน
5) เรียนแบบสะสมหน่วยกิต แล้วมาเทียบโอน
รวม

ตารางที่ 6 ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรทีต่ ้องการ หากศึกษาต่อในหลักสูตร
1) 300,000 บาท
2) 350,000 บาท
3) 400,000 บาท
4) อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)
16
4
0
2
22
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ร้อยละ
73
18
0
9
100
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ตารางที่ 7 ความสนใจในการเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิต แล้วนาไป
เทียบโอนการศึกษาในหลักสูตรปกติได้
1) สนใจ
2) ไม่สนใจ
รวม

จานวน (คน)
27
6
33

ร้อยละ
82
18
100

ตารางที่ 8 สิ่งทีต่ ้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ที่พักบางช่วงในราคานักศึกษา
2) ห้องทางานนักศึกษาพร้อมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
3) ไม่ระบุ
รวม

ความถี่ในการตอบ (ครั้ง)
16
15
2
33

ร้อยละ
49
45
6
100

ความถี่ในการตอบ (ครั้ง)
6
9
5
4
4
3
10
41

ร้อยละ
15
22
12
10
10
7
24
100

จานวน (คน)
8
25
33

ร้อยละ
24
76
100

จานวน (คน)
8
8

ร้อยละ
24
24

ตารางที่ 9 สาขาที่ต้องการศึกษา (เลือกได้มากกว่า 1 สาขา)
1) นโยบายสุขภาพและการจัดการ
2) การจัดการระบบสุขภาพ
3) การบริหารงานสาธารณสุข
4) การวัดและประเมินผลงานสาธารณสุข
5) อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
6) การนานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติ
7) การวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์
รวม

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตารางที่ 10 เพศ
1) ชาย
2) หญิง
รวม

ตารางที่ 11 อายุ
1) ต่ากว่า 30 ปี
2) 30-35 ปี
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3) 36-40 ปี
4) 41-55 ปี
5) 56 ปีขึ้นไป
รวม

5
11
1
33

15
33
3
100

รวม

จานวน (คน)
18
11
2
0
2
0
33

ร้อยละ
55
33
6
0
6
0
100

จานวน (คน)
11
8
7
7
33

ร้อยละ
33
24
21
21
100

ตารางที่ 12 อาชีพ
1) ข้าราชการ
2) พนักงานมหาวิทยาลัย
3) พนักงานราชการ
4) พนักงานเอกชน
5) กิจการส่วนตัว
6) อื่นๆ

ตารางที่ 13 ลักษณะงานที่ทา
1) สอน/วิจัย
2) งานบริหาร
3) งานบริการ
4) อื่นๆ
รวม
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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
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ระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)
ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน

F
F

F
F

ปัจจัยเสี่ยง
นักศึกษาไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน

หมายเหตุ S1 มีค่าระหว่าง 20-25 (สูงมาก), F มีค่าระหว่าง 10-19 (สูง) และ O,P มีค่าระหว่าง 1-9
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ผลกระทบ
ความรุนแรง
(2)

คะแนนความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง) ระดับความเสี่ยง
(1)×(2)

3

5x3

ความเสี่ยงสูง

3

4x3

ความเสี่ยงสูง
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ความเสี่ยง
รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะเกิด
(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ
(ปัจจัยเสี่ยง)
(1)
หลักสูตร)
ความเสี่ยงด้านการเรียนการ
- นักศึกษาไม่ผ่านภาษาอังกฤษตาม
5
สอน
เกณฑ์
- ความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน
4
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การกาหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ลา
ดับ
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ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร)
(1)

การควบคุมที่ควรจะมี
(2)

การ
การควบคุมที่มี
ควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล
อยู่แล้ว
หรือไม่
(3)
(4)

ความเสี่ยงด้านการเรียนการ 1. หลักสูตรจัดหมวดวิชาเสริมพื้นฐานเพื่อให้
สอน
นักศึกษาได้เสริมทักษะภาษาอังกฤษวิชาการ
1.1 นักศึกษาไม่ผ่าน
สาหรับดุษฎีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษตาม
2. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1


เกณฑ์
รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิชาสัมมนา ให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การพูด
การเขียน และการนาเสนอเป็ยภาษาอังกฤษ
1.2 ความพร้อมของ
1. ขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขและ
อาจารย์ผู้สอน
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนการสาธารณสุขซึ่งมี
ผู้บริหารที่มีความรู้ ประสบการณ์และความ


สนใจในการร่วมสอนตามรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการระบบสุขภาพ
หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ X หมายถึง ไม่มี
ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ X ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง
(5)

หมายเหตุ
(6)

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

…. ยอมรับ
.... ควบคุม
✓ ถ่ายโอน
.... หลีกเลี่ยง
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ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(ปัจจัยเสี่ยง)
(5)
หลักสูตรอาจจะได้รับ
การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยช้ากว่า
กาหนดทาให้ไม่
สามารถทาการ
ประชาสัมพันธ์ก่อน
ได้

ขอความร่วมมือ
กระทรวงสาธารณสุข
และสถาบันการ
ศึกษาที่เปิดสอนการ

กิจกรรมการ
กาหนด
ควบคุม
เสร็จ/
(แผนการปรับปรุง
ผู้รับผิดชอบ
การควบคุม)
(7)
(6)
1. ความพร้อม
1
ทีมงานจัดทา
พฤษภาคม
หลักสูตร ในการ
2564
ปรับแก้ได้
ตลอดเวลา
2. จัดทาตารางเวลา
และควบคุมให้
เป็นไปตามเวลาที่
กาหนดไว้
พัฒนาอาจารย์ที่
1
กาลังเรียนปริญญา พฤษภาคม
เอกในกิจกรรมการ 2564
เรียนการสอน หรือ
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แผนการดาเนินงานการจัดการความเสี่ยง
กระบวนการปฏิบัติงาน
การ
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ระดับความ จัดการ
การควบคุมที่มีอยู่
ของเรื่องที่ประเมินและ
เสีย่ ง
ความ
(2)
วัตถุประสงค์ของการ
(3)
เสี่ยง
ควบคุม (1)
(4)
ความเสี่ยงด้านการสอน 1. หลักสูตรจัดหมวดวิชาเสริม
ความเสีย่ ง ควบคุม
1.1 นักศึกษาไม่ผ่าน
พื้นฐานเพื่อให้นักศึกษาได้เสริม
สูง
ภาษาอังกฤษตาม
ทักษะภาษาอังกฤษวิชาการ
เกณฑ์
สาหรับดุษฎีบัณฑิต
2. หลักสู ตรจั ดการเรีย นการสอน
อย่ า งน้ อ ย 1 รายวิ ช าเป็ น
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิชาสัมมนา
ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ทั ก ษะการ
อ่าน การฟัง การพูด การเขียน
แ ล ะ ก า ร น า เ ส น อ เ ป็ ย
ภาษาอังกฤษ
1.2 ความพร้อมของ
1. ขอความร่วมมือกระทรวง
ความเสีย่ ง ถ่ายโอน
อาจารย์ผู้สอน
สาธารณสุขและ
สูง
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอน
การสาธารณสุขซึ่งมีผู้บริหารที่มี
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แผนการดาเนินงานการจัดการความเสี่ยง
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
การควบคุมที่มีอยู่
ของเรื่องที่ประเมินและ
(2)
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม (1)
ความรู้ ประสบการณ์และความ
สนใจในการร่วมสอนตาม
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการระบบสุขภาพ
2. มีข้อตกลง (MOU) กับ
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอน
หลักสูตร ส.ม. และ ส.ด. ในการ
ร่วมผลิตบัณฑิต

ระดับความ
เสี่ยง
(3)

การ
จัดการ
ความ
เสี่ยง
(4)

กิจกรรมการ
กาหนด
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ควบคุม
เสร็จ/
(ปัจจัยเสี่ยง)
(แผนการปรับปรุง
ผู้รับผิดชอบ
(5)
การควบคุม)
(7)
(6)
สาธารณสุขซึ่งมี
เชิญอาจารย์พิเศษ
ผู้บริหารที่มีความรู้ ที่มีความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์และ
ความสนใจในการ
ร่วมสอนตามรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการระบบสุขภาพ

ผู้รายงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 256
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