
  

 
 

รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี



                                                                                  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ/วิทยาลัย  :  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :  25602085103238  
ภาษาไทย   :  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
ภาษาอังกฤษ  :  Master of Public Health Program in Health System  
                              Management 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ) 
 ชื่อย่อ  :  ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Public Health (Health System Management) 
 ชื่อย่อ  :  M.P.H. (Health System Management) 
 

3. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 ฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2561 
  สถานะ การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
 

ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
(สมอ.08) พ.ศ. 

เร่ิมใช้ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

คร้ังท่ี/ วัน-เดือน-ปี 
สภาวิชาการเห็นชอบ 

คร้ังท่ี/ วัน-เดือน-ปี 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

2561 1/2561 
6/2561 

21 มิถุนายน 2561 
9/2561 

2 สิงหาคม 2561 

2562 2/2562 
6/2562 

20 มิถุนายน 2562 
8/2562 

4 กรกฎาคม 2562 

2563 1/2563 
5/2563 

21 พฤษภาคม 2563 
6/2563 

4 มิถุนายน 2563 

2563 1/2561 
7/2563 

16 กรกฎาคม 2563 
8/2563 

6 สิงหาคม 2563 
 



                                                                                  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
(สมอ.08) พ.ศ. 

เร่ิมใช้ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

คร้ังท่ี/ วัน-เดือน-ปี 
สภาวิชาการเห็นชอบ 

คร้ังท่ี/ วัน-เดือน-ปี 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

2563 1/2563 
11/2563 

18 พฤศจิกายน 2563 
12/2563 

3 ธันวาคม 2563 

2564 2/2563 
2/2564 

18 กุมภาพันธ์ 2564 
3/2564 

4 มีนาคม 2564 
2564 1/2564 

 
  

 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เพ่ือให้การด าเนินงานหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ทางหลักสูตรจึงขอเพ่ิมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
 เพ่ิม อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์  วงศ์พิทักษ์ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  
  
 
 
  



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกับหลกัสูตรฉบบัปรับปรุงเล็กน้อย 
  

5.1 การปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (ใหม่) เหตุผล 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 
สถาบัน 

ปีที่
จบ 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 
สถาบัน ปีที่จบ 

2. รศ.ดร.ภูษิตา 
อินทรประสงค ์

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

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

2539 
 

2525 
 

2521 

2. รศ.ดร.ภูษิตา 
อินทรประสงค ์

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

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

2539 
 

2525 
 

2521 

 
 
 
 
 
 1. รศ.ดร.พรรณี  

บัญชรหัตถกิจ 
Dr.PH. (Health Education and 
Behavioral Science)  
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)  
สาขาวิชาสุขศึกษา 
ค.บ. (สุขศึกษาและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 
 
2531 

 
2526 

1. รศ.ดร.พรรณี  
บัญชรหัตถกิจ 

Dr.PH. (Health Education 
and Behavioral Science)  
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)  
สาขาวิชาสุขศึกษา 
ค.บ. (สุขศึกษาและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 
 
2531 

 
2526 

3. อ.ดร.รัฐพล 
ศิลปรัศม ี

ปร.ด. (เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2559 
2551 
2544 

3. อ.ดร.รัฐพล 
ศิลปรัศม ี

ปร.ด. (เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2559 
2551 
2544 

 
 
 
 
 
 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (ใหม่) เหตุผล 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 
สถาบัน 

ปีที่
จบ 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 
สถาบัน ปีที่จบ 

4. ผศ.ดร.ทัศพร   
ชูศักดิ์  

ปร.ด. (การจดัการบริการสุขภาพ) 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
 
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ) 
 
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) 
 
คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัครสิเตยีน 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏนครสวรรค ์
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2553 
2547 

 
2561 

 
2555 

 
2551 

 
2548 

 
2537 

4. ผศ.ดร.ทัศพร   
ชูศักดิ์  

ปร.ด. (การจดัการบริการสุขภาพ) 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
 
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ) 
 
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) 
 
คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัครสิเตยีน 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏนครสวรรค ์
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2553 
2547 

 
2561 

 
2555 

 
2551 

 
2548 

 
2537 

 

    5. อ.ดร.                      
กล้าณรงค์                  
วงศ์พิทักษ์ 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรส์ุขภาพ) 
ส.ม. (บริหารสาธารณสุข) 
 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภฏัอุบลราชธานี 

2563 
2553 

 
2538 

เพิ่ม อ.ประจ า
หลักสตูร 

5. ศ.ดร.สมจิตต์  
สุพรรณทัสน ์
 

Dr.PH. (Health Education and 
Behavioral Science) 
 
M.P.H. (Health Education and 
Behavioral Science) 
 
ค.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว) 
ค.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์)  
(เกียรตินิยม) 

University of California at 
Berkeley, California, 
U.S.A. 
University of California at 
Berkeley, California, 
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2518 
 
 

2513 
 
 

2509 
2507 

    ลาออก 
อนุมัติปรับ 

สมอ.08 ครั้งท่ี 
9/2561 

รศ.ดร.ภูษิตา 
แทน 

 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (ใหม่) เหตุผล 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 
สถาบัน 

ปีที่
จบ 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 
สถาบัน ปีที่จบ 

6. ผศ.ดร.นพกร 
จงวิศาล 
 

Ph.D. (Industrial Hygiene and 
Toxicology) 
M.P.H. (Public health) 
  
วท.บ. (อาชีวอนามัยและ                
ความปลอดภัย) เกียรตินิยม
เหรียญทอง 

University of Cincinnati, 
Ohio, U.S.A.  
University of Hebrew, 
Jerusalem, Israel 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2523 
 
2514 
 
2512 

     
ลาออก 

7. อ.ดร.นิพนธ ์
มานะสถติพงศ์  

Dr.P.H. 
M.PH. (Public Health) 
 
 
วท.บ. (การสุขาภิบาล) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
University of the 
Philippines, Quezon City, 
Philippines. 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2553 
2522 

 
 

2518 

    ลาออก 
อนุมัติปรับ 

สมอ.08 ครั้งท่ี 
8/2562รศ.
ดร.สมชาย 

แทน 
8. รศ.ดร.สมชาย 
ดุรงค์เดช 

Ph.D. (Nutrition) 
 
M.S. (Nutrition) 
วท.บ.โภชนาการศาสตร ์

Columbia University, 
New York, U.S.A. 
Columbia University, 
New York, U.S.A. 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2517 
 

2514 
2510 

    ลาออก 
อนุมัติปรับ 

สมอ.08 ครั้งท่ี 
3/2564รศ.
ดร.พรรณี 

แทน 
9. อ.ดร.สินี   
ศิริคูณ 

ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2558 
2551 

    ลาออกอนุมัติ
ปรับ สมอ.08 
ครั้งท่ี 8/2562 
อ.ดร.รัฐพล

แทน 
 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (ใหม่) เหตุผล 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 
สถาบัน 

ปีที่
จบ 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 
สถาบัน ปีที่จบ 

10. อ.ดร.กิ่งแก้ว  
ขวัญข้าว 

ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข) 
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
ท.บ. 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2555 
 

2548 
2542 

    ลาออก 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

6. ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) 

 

 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) 

 พ.ศ. 2564 (ใหม)่ 
แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ข แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ข แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ข 

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า - - - - - - - - - 
    1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน - - - - - - - - - 
    1.2) กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน - - - - - - - - - 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า - - - - - - - - - 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า - 24 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต - 30 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต - 30 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
    3.1) กลุ่มวิชาบังคับ - - - - 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต - 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
    3.2) กลุ่มวิชาเลือก - - - - 15 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต - 15 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 
4) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต - - - 12 หน่วยกิต - - 12 หน่วยกิต - 
5) ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า - 12 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต - - 6 หน่วยกิต - - 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต - 42 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต - 42 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
(ลงชื่อ) 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
วันที่.........เดือน…………………. พ.ศ. 2564  
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ช่ือ กล้าณรงค์ นามสกุล วงศ์พิทักษ ์
 1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 1.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2563 
ปริญญาโท ส.ม. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553 
ปริญญาตรี วท.บ. (สุขศึกษา) สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2538 

 
 1.3 ผลงานทางวิขาการ 
  1.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
          - 
  1.3.2 งานวิจัย 

กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์, ธรรมศักดิ์ สายแก้ว, สุรีย์วรรณ สีลาดเลา และวรางคณา จันทร์คง. (2563). 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในระดับหมู่บ้าน จังหวัดศรีสะเกษ. 
วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1. มกราคม-
ธันวาคม. 2563: 1-9. 

ปราณี ศรีบุญเรือง และ กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์. (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการด าเนินงาน
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของทีม SRRT ต าบลตาเกษ อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด 
ศรีสะเกษ. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1.
มกราคม-ธันวาคม. 2563 :10-25. 

Ounprasertsuk, J., Benjanirat, T., Wongpituk, K. and Tayaman, S. (2020). Interaction 
Quality, Healthcare, Access, Need, Value of Healthcare. International Journal 
of Psychosocial Rehabilitation. Vol. 24 No.1. January. 2020: 6591-6600. 

 
 1.4 ประสบการณ์การสอน 

 3 ปี 
 
1.5 ภาระงานสอน 
 1.5.1 วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 
 1.5.2 วิชาการส่งเสริมสุขภาพขั้นสูงในวิถีชีวิตใหม่   

1.5.3 วิชาระบบสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือดูแลสุขภาพทางเลือก 
1.5.4 วิชาการบริหารงานสาธารณสุข 
1.5.5 วิชาการจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข 
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1.5.6 วิชาสุขภาพโลกกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
1.5.7 วิชาระบบการส่งเสริมสุขภาพ 
1.5.8 วิชาการวิจัยทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
1.5.9 วิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 


