(ร่าง)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

ข

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. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการ
ฝึกงาน)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หน้า
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
5
6
6
7
9
9
9
12
34
34
35
35
35
39

คข

สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป
ภาคผนวก ค คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1722/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
ภาคผนวก ง ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

หน้า
44
44
44
45
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48
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51
54
56
57
57
57
58
58
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60
90

102
104
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ค

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก จ รายงานสรุปคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของสถานประกอบการ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
ภาคผนวก ฉ รายงานการวิพากษ์หลักหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2562
ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรปรับปรุง
ภาคผนวก ซ แผนบริหารความเสี่ยงหลักสูตรสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562

116
137
142
165

(ร่าง)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: สาธารณสุขศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 25561531102037
ภาษาไทย
: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Public Health Program in Hospital Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
3. วิชาเอก

:
:
:
:

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการสถานพยาบาล)
ส.บ. (การจัดการสถานพยาบาล)
Bachelor of Public Health (Hospital Management)
B.P.H. (Hospital Management)

ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นความร่วมมือกับสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัง หวัดปทุมธานี
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่……….เมื่อวันที่………เดือน……………..พ.ศ. …………..
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ ............./ ............ เมื่อวันที่ ............ เดือน ................. พ.ศ. ...................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการสาธารณสุข นักสาธารณสุข นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนบริการและ
งานบริการสาธารณสุขในหน่วยงานระดับต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โรงพยาบาล
ชุ ม ชน โรงพยาบาลทั่ ว ไป โรงพยาบาลศู น ย์ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข ตลอดจนโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย สานักงานสาธารณสุขอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.2 ครู อาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
8.3 นั ก วิ เ คราะห์ นโยบายและแผน นั ก วิ ช าการพั ส ดุ นั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ เจ้ า หน้ า ที่
บริหารงานทั่วไป ในหน่วยงานด้านสุขภาพทั้งในภาครัฐและเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.4 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานระบบคุณภาพ นักเวชระเบียน นักเวชสถิติ นักวิชาการสารสนเทศ
นักการตลาด เจ้าหน้าที่พัสดุ ในหน่วยงานด้านสุขภาพทั้งในภาครัฐและเอกชน
8.5 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในองค์ก ารมหาชน และเอกชนอื่นๆ เช่น สถาบันรับรองสถานบริการ
สุขภาพ สานักงานหลักประกัน สุข ภาพแห่ง ชาติ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์ก ารมหาชน) มูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ สานักงานสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น
8.6 อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ สถานพยาบาลเสริม ความงามต่างๆ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการองค์การอนามัยโลก (WHO)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล
1.

นายทัศพร
ชูศักดิ์

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

อาจารย์

ปร.ด. (การจัดการบริการสุขภาพ)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว)
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน)
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ)
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา)
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาโภชนาการและการ
จัดการความปลอดภัยในอาหาร
ส.ม. (โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ส.ม. (การบริหารสาธารณสุข)
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ประกาศนียบัตรสาธารณสุข
ศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2554
2547
2537
2548

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2551
2555
2560

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2533

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น

2559
2556
2558
2555
2550
2555
2553
2550

2.

นายกริช
เรืองไชย

อาจารย์

3.

นางสาวธธิธา
เวียงปฏิ
นางสาวนัชชา
ยันติ

อาจารย์

นายสุวัฒน์
ศิริแก่นทราย

อาจารย์

4.
5.

อาจารย์

2557
2554

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.1.1 ความสาคัญของการเพิ่มจานวนประชากร การพัฒนาประเทศ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และการเปิดการค้าเสรี
11.1.2 มีการขยายและพัฒนาสถานพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของประชากร
ที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาประเทศ และนโยบายทางสาธารณสุขโดยเฉพาะการประกันสุขภาพแห่งชาติ
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการแข่ง ขันทางการแพทย์ ใน
ภูมิภาค (Medical Hub) ตลอดจนการเปิดการค้าเสรี เป็นต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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11.1.3 การจ้างแรงงานในสถานบริการสุขภาพต้องการเป็นจานวนมากทั้ง ภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
11.1.4 การแข่งขันทางการแพทย์ในภูมิภาค (Medical Hub) ที่ต้องการแรงงานที่มีความรู้
และคุณภาพ
11.1.5 การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) ระหว่างประเทศในภูมิภาค
เช่น จีน เขมร เวียดนาม ลาว ที่ต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะในธุรกิจการจัดการสถานพยาบาล
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1 การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเรื่องสุขภาพจากพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์ เป็น
การเรี ย นรู้ และพึ่ ง พาตนเองท าให้ ส ถานบริ ก ารต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด การให้ บ ริ ก ารเป็ น การ
ประสานงานส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสาคัญในศักยภาพและพึ่งพาตนเอง ชุมชน และสังคมเพิ่ม
มากขึ้น
11.2.2 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับบริการที่มีความเข้าในในเรื่องสิทธิของตนเอง
เพิ่ ม มากขึ้ น การจั ด การสถานพยาบาลต้ อ งส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า งผู้ รั บ บริ ก าร และ
ผู้ให้บริการชุมชน และสังคมให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
11.2.3 การบริหารจัดการสถานพยาบาลต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้ให้บริการ
ประชาชนและชุมชนในการการวางแผนและพัฒนาสถานบริการให้ตอบสนองความต้องการและสภาพ
ปัญหาในพื้นที่ของแต่ละแห่ง
11.2.4 การบู ร ณาการการบริ ก ารทางการแพทย์ ข องสถานพยาบาลกั บ แนวความคิด
ความเชื่ อ ของประชาชนในแต่ ล ะพื้ น ที่ สร้ า งการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น พั ฒ นาทั้ ง องค์ ค วามรู้ ทั้ ง ของ
สถานพยาบาลและองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน
11.2.5 การร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสร้างแนวทางในการทางานใหม่ๆ (นวัตกรรม) ของ
สถานพยาบาลต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการต่อผู้รับบริการประชาชนและสังคมให้มีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 สร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายใน และต่างประเทศ
12.1.2 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสัง คมและวัฒนธรรม
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
12.1.3 หลักสูตรต้องมีแนวทางในการที่จะให้ผู้จบการศึกษาเป็นที่ต้องการขององค์ ก ร
ทางสุขภาพ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
12.1.4 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมี ความสามารถในการค้นคว้ าท าวิจั ยเพื่อ พั ฒ นา
สถานพยาบาล และระบบสุขภาพประเทศ ตามการพัฒนาของชุมชน สังคม
12.1.5 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในสภาพสาธารณสุขของพื้ นที่
ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น พร้อมทั้งสามารถจัดการบริการสุขภาพให้ตอบสนองได้
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12.1.6 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความรู้ที่เป็นมาตรฐาน
อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 สถาบันต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ อัตลักษณ์ และมาตรฐานเป็นที่ต้องการของ
สังคมในประเทศและความต้องการระดับนานาชาติ
12.2.2 สถาบันและองค์กรเครือข่ายรับผิดชอบในการระดมสรรพกาลัง เชิง วิชาการเพื่อ
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนทุกด้าน
12.2.3 สถาบันและองค์กรเครื อข่ายต้องเป็นหน่วยงานหลักที่เป็นผู้นาเชิง วิชาการและ
การวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน
12.2.4 สถาบันและองค์กรเครือข่ายต้องพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหว่าง
คณาจารย์และผู้เรียน ทั้งภายในสถาบัน และสถาบันภายนอกทั้งในประเทศต่างประเทศและนานาชาติ
เพื่อปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นสากลและแลกเปลี่ยนแรงงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อ สาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วิ ช าพื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ได้ แ ก่ ฟิ สิ ก ส์ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น คณิ ต ศาสตร์ ใ น
ชีวิตประจาวัน ชีวเคมี จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข
 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
รายวิชาที่เปิด สอนในหลัก สูต รนี้เ ปิด โอกาสให้นัก ศึก ษาสาขาวิ ช าอื่น ของมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รต้ อ งประสานงานกั บ อาจารย์ ผู้ แ ทนจากสาขาวิ ช าอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิต สาขาการจัดการสถานพยาบาล ด้านการบริหารเวชระเบียน การบริหารการเงิน
พัสดุและเวชภัณฑ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการคุณภาพขององค์กร ให้ตอบสนองความ
ต้องการทั้งในประเทศและประชาคมอาเซียนโดยมีคุณธรรม จริยธรรม
1.2 ความสาคัญ
ในปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของสถานพยาบาลในระดับต่างๆ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ใน
ภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก ตลอดจนผู้รับบริการของสถานพยาบาลต่างๆ มีความต้องการต่อคุณภาพ
บริ ก ารของสถานพยาบาลยิ่ ง ขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น บุ ค ลากรด้ า นบริ ห ารจั ด การและการปฏิ บั ติ ง านใน
สถานพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะเจาะจงยังมีไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อ ส่งเสริม ให้มีบุคลากรที่มี
ความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการในสถานพยาบาลให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ รั บ บริ ก ารในสถานพยาบาลมากขึ้ น จึง จ าเป็น ต้ อ ง มี บุ ค ลากรที่ส าเร็จ การศึ กษาสาขาวิ ช าการจัดการ
สถานพยาบาล เข้าทางานในหน่วยงานดังกล่าวทั้งภาครัฐ และเอกชน เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ ทางานตามที่ผู้บริหารสถานพยาบาล
หรือหน่วยงานทางด้านสุขภาพ ระดับต่างๆ คาดหวัง การเรียนการสอนหลักสูตรนี้จึง มีการทาข้อตกลงกับ
สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนใช้บัณฑิต มาร่วมผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถและมีทักษะทางด้า นการบริหารงานคุณภาพ งานเวชระเบียน เวชสถิติ การบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ การบริหารงานบุคคลด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพและ
ตรงกับความต้องการของสถานพยาบาลหรือหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ

1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มุ่งหวังให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะดังนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อ สัง คมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1.3.2 มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการจัดการสถานพยาบาล
มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารเวชระเบียน การบริหารการเงิน
พัสดุและเวชภัณฑ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการคุณภาพขององค์กร
1.3.3 มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์โดยประยุกต์ใช้ความรู้เหตุผลและวิจารณญาณอย่าง
เหมาะสมในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.3.4 มีความสามารถในการทางานกับผู้อื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ วิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
1.3.5 มีความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยี อย่ างเหมาะสมกั บการจั ดการสถานพยาบาล
ตลอดจนสามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นได้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข 1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ ความต้องการกาลังคนในภาครัฐ
จั ด การสถานพยาบาล ให้ มี เอกชน และองค์กรรัฐวิสาหกิจ
มาตรฐานไม่ ต่ ากว่ า กรอบ
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นา
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
หลักสูตรที่ทันสมัย
ระดับอุดมศึกษากาหนดและ 2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ สม่าเสมอ
ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 3. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน
และองค์กรรัฐวิสาหกิจ
สุขภาพ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์ ก รรั ฐ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ มี ส่ ว น
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
4. ประสานความร่ ว มมื อ จาก
หน่ ว ยงานสุ ข ภาพ ทั้ ง ภาครั ฐ
เอกชน และองค์กรรัฐวิสาหกิจ
เ พื่ อ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามความ 1. สร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ หน่ ว ยงาน
เปลี่ ย นแปลงนโยบายของ สุขภาพ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประเทศและการเปลี่ยนแปลง องค์กรรัฐวิสาหกิจ เพื่อวิเคราะห์
ของปั จ จั ย หลั ก ๆทั้ ง ภายใน ความต้องการและแนวโน้มความ
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ และปั จ จั ย เปลี่ยนแปลงของระบบบริ ก าร
ภายนอก
สุ ข ภ า พ ทั้ งใ นปร ะเ ท ศและ
ต่างประเทศ
2. ส ารวจความต้ อ งการของผู้ ใ ช้
บั ณ ฑิ ต จากหน่ ว ยงานสุขภาพ
ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์ ก ร
รัฐวิสาหกิจ
3. จั ด การเรี ย นการสอนโดย 1. กาหนดให้ทุกภาคการศึกษาต้อง
กระบวนการเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต มี ร ายวิ ช าที่ มี ก ารจั ด การเรี ย น
ภาพ (Productive Learning) การสอนโดยกระบวนการเรียนรู้
เ ชิ ง ผ ลิ ต ภ า พ ( Productive
Learning)
2. นักศึกษาต้องมีงานวิจัยด้านการ
จั ด การสถานพยาบาลก่ อ นจบ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการดาเนินงาน
ของหลั ก สู ต รในแต่ ล ะภาค
เรียน (มคอ.7)
2. รายงานผลการประเมิ น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
หลักสูตร
3. รายการผลการฝึ ก สหกิ จ
ศึกษา
4. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในทักษะความรู้ความสามารถ
ในการทางานโดยเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากระดับ 5

1. รายงานการประชุ ม /การ
ปรึ ก ษากั บ หน่ ว ยงานสุขภาพ
ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
รัฐวิสาหกิจ
2. จ านวนหน่ ว ยงานสุ ข ภาพ
ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน และ
องค์กรรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วม
เครื อ ข่ า ยมี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า
หน่วยงาน
3. จานวนครั้งในการประชุม
ร่วมกันมีไม่น้อยกว่าสอง
ครั้ง/ปี
1. มคอ.3
2. มคอ.5
3. ผลผลิตจากรายวิชา
4. เล่มรายงานการวิจัย
5. รายงานสื บ เนื่ อ งจากการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
(Proceeding)
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4. พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรี ย นการสอนและบริ ก าร
วิ ช าการและการวิ จั ย ให้ มี
ประสบการณ์ในการนาความรู้
ท า ง ด้ า น ส า ธ า ร ณ สุ ข ไ ป
ปฏิบัติงานจริง

การศึกษาและมีการเผยแพร่ใน
เวทีระดับชาติ
1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
ก า ร ส อ นใ ห้ ท า ง า นบ ริ ก า ร
วิ ช าการแก่ อ งค์ ก รภายนอก
สังคม/ชุมชน
2. สนับสนุนให้มีการค้นคว้า
วิจัยเข้าร่วมเสนอผลงานในการ
ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ชา ก า ร ทั้ ง ใ น
ระดับชาติและนานาชาติ

1. โครงการบริ ก ารวิ ช าการ
ข อ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร
2. รายงานสื บ เนื่ อ งจากการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
(Proceeding) การเข้ า ร่ ว ม
ประชุมสัมมนาระดับชาติห รือ
นานาชาติ หรื อ ผลงานวิ จั ย
ตีพิมพ์ในฐาน TCI ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาคโดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้านการจัดการศึกษา
ภาคฤดูร้อนสาหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
อย่างน้อยจานวน 12 หน่วยกิต หากเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาไทย
2.2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขหรือเทียบเท่า
2.2.3 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั ม ภ์
จัง หวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไ ข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) นักศึกษามีความแตกต่างด้านความรู้และทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้นักศึกษาใหม่อาจมีปัญหาในการเรียนในหลักสูตรได้
2) นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มี
รูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตัวเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนใน
ห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาต้องปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมด้านความรู้วิชา
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) จั ด การปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ แนะน าการวางเป้ า หมายชี วิ ต เทคนิ ค การเรี ย นใน
มหาวิ ท ยาลั ย และการแบ่ ง เวลา และจั ด ให้ มี ร ะบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ดู แ ลและให้
คาแนะนา/ปรึกษา แก่นักศึกษาในเรื่องการเรียนและการปรับตัว/การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2562
35
35
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2563
2564
2565
35
35
35
35
35
35
35
35
35
70
105
140
140

2566
35
35
35
35
140
140

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

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
2566
1,155,000 2,310,000 3,465,000 4,620,000 5,775,000
1,638,000 1,719,900 1,805,895 1,896,189 1,991,000
35,000
70,000
105,000 140,000 140,000
460,000

460,000

460,000

460,000

460,000

175,000 350,000 525,000 700,000 5,700,000
3,463,000 4,909,900 6,360,895 7,816,189 14,066,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
2566
1,440,000 1,512,000 1,587,600 1,666,980 1,750,329

1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
19,200
38,400
57,600
76,800
2.2 ค่าใช้สอย
35,000
70,000
105,000 140,000
2.3 ค่าวัสดุ
35,000
70,000
105,000 140,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
72,000
72,000
72,000
72,000
3. งบลงทุน
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 460,000 460,000 460,000 460,000
2.2 ค่าครุภัณฑ์
175,000 350,000 525,000 700,000
4. เงินอุดหนุน
4.1 การทาวิจัย
100,000 100,000 100,000 100,000
4.2 การบริการวิชาการ
25,000
25,000
25,000
25,000
รวมรายจ่าย
2,361,200 2,697,400 3,037,200 3,380,780
รวมรายจ่ายทั้ง 5 ปี

76,800
140,000
140,000
72,000
460,000
700,000
100,000
25,000
3,464,129

14,940,709

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 30,491.24 บาท/คน/ปี
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก )
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12
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
138
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
30
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
102
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
95
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
89
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก
6
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
30
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
102
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จานวนไม่น้อยกว่า
95
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า
89
รหัส

ชื่อวิชา

PHH101

ระบบสุขภาพและการจัดการ
Health Systems and Management
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล
English for Communication in Hospitals
อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
Environmental Health and Management
กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล
Laws and Ethics in Hospital Management
การให้รหัสโรคและหัตถการ
Disease Coding and Procedure
หลักการบริหารสถานพยาบาล
Principal Hospital Administration
ศัพท์ทางการแพทย์
Medical Terminology

PHH102
PHH103
PHH201
PHH202
PHH203
PHH204

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
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รหัส
PHH205
PHH206
PHH207
PHH301
PHH302
PHH303
PHH304
PHH305
PHH306
PHH307
PHH401
PHH402
PHH403
SPH101
SPH201
SPH202

ชื่อวิชา
การจัดการระบบสารสนเทศและข้อมูลสุขภาพ
Information systems Management and Health Data
ระบบบริหารเวชระเบียน
Medical Record Systems Management
การจัดการสถานพยาบาล
Hospital Management
การจัดการแผนงานและโครงการสุขภาพ
Health Plans and Project Management
การจัดการบริการสุขภาพ
Health Services Management
การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถานพยาบาล
Human Resource Management in Hospitals
การเงิน การคลังและพัสดุในสถานพยาบาล
Finance and Procurement in Hospitals
ระบบคุณภาพในสถานพยาบาล
Quality Systems in Hospitals
การบริหารความเสี่ยงในสถานพยาบาล
Hospital Risk Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานพยาบาล
Hospital Strategic Management
การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล
Seminar in Hospital Management
การวิจัยด้านการจัดการสถานพยาบาล
Research in Hospital Management
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
Public Health Economics
หลักสาธารณสุข
Principles of Public Health
การส่งเสริมสุขภาพ
Health Promotion
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
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น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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รหัส
SPH203
SPH204
SPH210
SPH301
SPH307
SPH310
SPY108
SCH258
SBT340
SMS116

ชื่อวิชา
Anatomy and Physiology
หลักการปฐมพยาบาล
Principles of First Aid
โภชนศาสตร์สาธารณสุข
Public Health Nutrition
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
Communicable and Non-Communicable Diseases
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Health Education and Behavioral Science
วิทยาการระบาด
Epidemiology
ชีวสถิติทางสาธารณสุข
Biostatistics for Public Health
ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวัน
Physics for Everyday Life
ชีวเคมี
Biochemistry
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข
Public Health Microbiology and Parasitology
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life

น(ท-ป-ศ)

2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

PHH501

การจัดการความขัดแย้งในสถานพยาบาล
Conflict Management in Hospitals
หลักการตลาดสถานพยาบาล
Principles of Hospital Marketing
การประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล
Hospital Public Relations
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล

PHH502
PHH503
PHH504

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

น(ท-ป-ศ)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
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รหัส

ชื่อวิชา
Occupational Health and Safety in Hospitals

PHH505

การสุ ข าภิ บ าลอาหารและความปลอดภั ย ของอาหารใน
สถานพยาบาล
Food Sanitation and Food Safety in Hospitals
PHH506 การพัฒนาภาวะผู้นาในการจัดการสถานพยาบาล
Leadership Development in Hospital Management
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จานวนไม่น้อยกว่า
7
2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
รหัส
ชื่อวิชา
PHH404 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
Preparation for Cooperative Education in Hospital
Management
PHH406 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
Cooperative Education in Hospital Management
PHH405
PHH407

2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล
Preparation for Professional Experience in Hospital
Management
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล
Field Experience in Hospital Management

น(ท-ป-ศ)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
1(45)
6(640)

2(90)
5(540)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้ เลื อกเรี ยนรายวิ ช าใดๆ ในหลั กสู ต รของมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิ ชาที่
กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 1 และ 2 บ่งบอกถึงคณะ
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร
PHH
SBT
SCH
SMS
SPH
SPY
VGE
VLE

หมู่วิชาการจัดการสถานพยาบาล
หมู่วิชาชีววิทยา
หมู่วิชาเคมี
หมู่วิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
หมู่วิชาสาธารณสุขศาสตร์
หมู่วิชาฟิสิกส์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป
PHH101 ระบบสุขภาพและการจัดการ
SCH258 ชีวเคมี
SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ
SMS116 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
SPH101 หลักสาธารณสุข
PHH102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใสถานพยาบาล
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
8(x-x-x)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
22

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป
PHH103 อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
SPH203 หลักการปฐมพยาบาล
SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวัน
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
8(x-x-x)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
21
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หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Xxxxx วิชาศึกษาทั่วไป
PHH201 กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการ
สถานพยาบาล
PHH202 การให้รหัสโรคและหัตถการ
PHH203 หลักการบริหารสถานพยาบาล
SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข
PHH204 ศัพท์ทางการแพทย์
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป
PHH205 การจัดการระบบสารสนเทศและข้อมูลสุขภาพ
PHH206 ระบบบริหารเวชระเบียน
PHH207 การจัดการสถานพยาบาล
SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
รวมหน่วยกิต
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หน่วยกิต
7(x-x-x)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
20

หน่วยกิต
7(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22

19

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

เลือกเสรี

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
เลือกเสรี

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PHH301 การจัดการแผนงานและโครงการสุขภาพ
3(2-2-5)
PHH302 การจัดการบริการสุขภาพ
3(3-0-6)
PHH303 การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถานพยาบาล 3(3-0-6)
PHH304 การเงิน การคลังและพัสดุในสถานพยาบาล
3(3-0-6)
SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข
3(3-0-6)
xxxxxxx เลือกเสรี
3(x-x-x)
รวมหน่วยกิต
18
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
PHH305 ระบบคุณภาพในสถานพยาบาล
PHH306 การบริหารความเสี่ยงในสถานพยาบาล
SPH307 วิทยาการระบาด
PHH307 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานพยาบาล
PHH501 การจัดการความขัดแย้งในสถานพยาบาล
PHH502 หลักการตลาดสถานพยาบาล
xxxxxxx เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
19

20

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาปฏิบัติการฯ)

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
PHH401 การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล
PHH402 การวิจัยด้านการจัดการสถานพยาบาล
PHH403 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
PHH404 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล
หรือ
PHH405 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
จัดการสถานพยาบาล
PHH503 การประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาปฏิบัติการฯ)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
PHH406 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล
หรือ
PHH407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
สถาน
พยาบาล
รวมหน่วยกิต
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หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(45)
2(90)
2(1-2-3)
10

หน่วยกิต
6(640)
5(540)
6
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

PHH101

ระบบสุขภาพและการจัดการ
2(2-0-4)
Health Systems and Management
ความสาคัญและองค์ประกอบของระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพต่างๆ รวมถึงความ
รับผิดชอบและบทบาทของการบริการ ธรรมชาติและลักษณะของงานบริการสุขภาพ การพัฒนาระบบ
สุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ
PHH102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล
2(1-2-3)
English for Communication in Hospitals
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่อ การติ ด ต่ อสื่ อ สาร การสนทนาระหว่า งผู้ ใ ห้ บ ริ การกับ
ผู้รับบริการ การใช้ภาษาอังกฤษในการสอบถามประวัติการเจ็บป่วย การตรวจร่างกายทั่วไป การส่งผลแลป
ทางห้องปฏิบัติการ การใช้ยา การแนะนาอาหาร การแนะนาผู้รับบริการเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการ
ของโรงพยาบาล การใช้ บ ริ ก ารห้ อ งตรวจ การสนทนาแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความรู้ ท างสุ ข ภาพ การ
ประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล
PHH103

อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
2(1-2-3)
Environmental Health and Management
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุของ
ปั ญ หา ผลกระทบของสิ่ ง แวดล้ อ ม อิ ท ธิ พ ลของสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพ โรคต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมและป้องกันโรค
PHH201

กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล
3(3-0-6)
Laws and Ethics in Hospital Management
ความหมาย แนวคิ ด ความส าคั ญ ที่ ม าของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสาธารณสุ ข
บทบาทของกฎหมายในการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการส่ง เสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ขอบเขต
ความรับผิดชอบของนั กสาธารณสุ ขต่ อกฎหมายสาธารณสุข และการแพทย์ จริยธรรมทั่วไปในสั ง คมที่
เหมาะสม จริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ความสาคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จริยธรรมของบุคลากรในงานการดูแลรักษาสุขภาพ ระเบียบการปฏิบัติ พระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบอาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประเด็นจริยธรรมทางด้านสาธารณสุข ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการพัฒนาจริยธรรม
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รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

PHH202

การให้รหัสโรคและหัตถการ
2(1-2-3)
Disease Coding and Procedure
หลักการและแนวทางการให้รหัสโรค จุดมุ่งหมายการลงรหัสโรคและรหัสหัตถการโดยใช้
บัญชีจาแนกโรคระหว่างประเทศ ลักษณะรหัสและวิธีการใช้บัญชีจาแนกโรคระหว่างประเทศ การค้นหารหัส
จากดรรชนี เครื่องหมายพิเศษ การตรวจสอบคาอธิบาย และฝึกปฏิบัติการบันทึกรหัสโรคและรหัสหัตถการ
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) จุดประสงค์และความสาคัญของ DRG ข้อผิดพลาดในการให้รหัส การนาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบันทึกข้อมูลโรคและหัตถการในสถานพยาบาล
PHH203

หลักการบริหารสถานพยาบาล
3(3-0-6)
Principal Hospital Administration
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร หลักการและกระบวนการบริหารงานสาธารณสุข
ทฤษฎีการบริหาร การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข การกาหนดนโยบาย การวางแผนการจัดองค์กร อานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ การบริหารงานบุคคล ภาวะผู้นา การอานวยการ การประสานงาน การรายงาน
และการงบประมาณ
PHH204

ศัพท์ทางการแพทย์
2(1-2-3)
Medical Terminology
คาศัพท์และอักษรย่อที่เกี่ยวระบบ โครงสร้าง อวัยวะในร่างกาย การเจ็บป่วย โรค การ
วินิจฉัย การทาหัตถการ การรักษา การอ่านและแปลความหมายข้อมูลบนบัตรบันทึกการตรวจผู้ป่วย ผล
จากห้องปฏิบัติการ ศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์
PHH205

การจัดการระบบสารสนเทศและข้อมูลสุขภาพ
3(2-2-5)
Information systems Management and Health Data
ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการเวชศาสตร์สนเทศที่เชื่อมโยงมาจากระบบเวชระเบียนของ
สถานพยาบาล การนาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานรักษาพยาบาล การสารวจระบบข้อมูลด้านสุขภาพ
อนามัย การบันทึก แปลความหมาย การรักษา การสืบค้น วิเคราะห์ระบบต้นทุน ความคุ้มทุน และการ
ประเมิ น ผล การจั ด ท ามาตรฐาน การเก็ บ รวบรวม การใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป และน าสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานพยาบาล
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รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

PHH206

ระบบบริหารเวชระเบียน
3(2-2-5)
Medical Record Systems Management
นโยบายและหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริห ารจัดการเวชระเบียนของสถานพยาบาล งานบริการเวช
ระเบียน มาตรฐานการบันทึก เวชระเบียน การบันทึกรหัสและจัดทาดัชนีโรคเพื่อนาไปประมวลผลเป็น
สารสนเทศในการดูแลผู้ป่วย การรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลการประเมิน ปรับปรุงและ
ทบทวนระบบบริหารเวชระเบียนและเวชสถิติ
PHH207

การจัดการสถานพยาบาล
3(3-0-6)
Hospital Management
หลักการและแนวคิ ดเกี่ ยวกั บการจั ดการสถานพยาบาล พัฒนาการความเป็นมาของ
สถานพยาบาล ประเภทของสถานพยาบาล การจัดตั้งสถานพยาบาล ลักษณะงานของสถานพยาบาล การจัด
องค์กรในสถานพยาบาล การจัดอัตรากาลังของบุคลากรและสถานพยาบาลแต่ละประเภท ระบบงานของ
สถานพยาบาล หลั ก การบริ ห ารหน่ ว ยงานด้ า นการรัก ษาพยาบาลในสถานพยาบาล หลั ก การบริ ห าร
หน่วยงานด้านสนับสนุนบริการรักษาพยาบาล การควบคุมกากับและพัฒนาสถานพยาบาล
PHH301

การจัดการแผนงานและโครงการสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Plans and Project Management
แนวคิด หลักการ ความจาเป็นในการบริหารโครงการสุขภาพต่างๆ ของสถานพยาบาล
การวางแผนปฏิบัติการโครงการสุขภาพ การจัดรูปแบบโครงการ การอานวยงานและการประสานงาน
ตลอดจนแนวความคิดและเทคนิคในการควบคุมการปฏิบัติงานโครงการสุขภาพ
PHH302

การจัดการบริการสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Services Management
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการบริการสุขภาพในสถานพยาบาล โครงสร้าง
งานบริการสุขภาพในสถานพยาบาล การบริการผู้ป่วยนอก การบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน การบริการ
ผู้ป่วยใน การบริการผู้ป่วยหนัก การบริการทางสูติกรรม การบริการผู้ป่วยผ่าตัด การบริการเภสัชกรรม งาน
เวชศาสตร์ชุมชน งานเวชระเบียน งานสังคมสงเคราะห์ การบริการพยาบาลด้านการปรึกษาสุขภาพ การ
บริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล การรับ -ส่งต่อผู้ป่วย มาตรฐานการบริการ
สุขภาพในด้านต่างๆ และการประยุกต์ความรู้และทักษะทางด้านการจัดองค์การมาใช้กับ สถ านบริ ก าร
สุขภาพ
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รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

PHH303

การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถานพยาบาล
3(3-0-6)
Human Resource Management in Hospitals
ทฤษฎีและหลักการจัดการทรัพยากรบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลในสถานพยาบาลและสิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมและความสามารถของทรัพยากร
บุคคล นโยบายและการวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหาการคัดเลือก การกาหนดค่าตอบแทน ความ
ปลอดภัยในการทางาน วินัย แรงงานสัมพันธ์ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การแห่งการเรียนรู้ การ
รักษาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพไว้ ในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ ปัญหาในการจัดการทรัพยากร
บุคคลในสถานพยาบาล ทั้งสถานพยาบาลภาครัฐบาลและเอกชน
PHH304

การเงิน การคลังและพัสดุในสถานพยาบาล
3(3-0-6)
Finance and Procurement in Hospitals
การบริหารการเงิน การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุในสถานพยาบาล การวางแผน
การใช้เงินอย่างเป็นระบบ ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงสาธารณสุข การบริหารเวชภัณฑ์
การลงทุน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน
PHH305

ระบบคุณภาพในสถานพยาบาล
3(3-0-6)
Quality Systems in Hospitals
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของ
สถานพยาบาลระดับต่างๆ การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการนาไปสู่สถานพยาบาลคุณภาพ การ
พัฒนาองค์การ บทบาทภาวะผู้นาในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพพฤติกรรมบริก ารสู่ ความเป็ น เลิ ศ
กิจกรรม 5 ส. การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพโดยรวมอย่างต่อเนื่อง และการประยุกต์การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพในสถานพยาบาล
PHH306

การบริหารความเสี่ยงในสถานพยาบาล
3(3-0-6)
Hospital Risk Management
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในสถานพยาบาล รูปแบบของความ
เสี่ยง เครื่องมือในการวัดความเสี่ยง แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงทางกลยุทธ์
และการตัดสินใจภายใต้สภาวะเสี่ยง ตัวแบบทางสถิติสาหรับการประเมินความเสี่ยงองค์กร การบริหารความ
เสี่ยงจากการดาเนินงาน กลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ผลดีผลเสียอันเกิด
จากการบริหารความเสี่ ยง รวมทั้งการจัดท าแผนการบริห ารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในของ
สถานพยาบาล
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PHH307

การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานพยาบาล
3(3-0-6)
Hospital Strategic Management
แนวคิ ด ความหมาย และความส าคั ญ ของการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การและทิศทางขององค์ การ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การกาหนดกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไ ปใช้
และการควบคุ ม และประเมิน กลยุ ท ธ์ การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ใ นสถานพยาบาลของภาครัฐ และเอกชน
หลักธรรมมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
PHH401

การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล
1(0-2-1)
Seminar in Hospital Management
สัมมนาการจัดการสถานพยาบาลเชิง ทฤษฎี หลักการ และระบบการปฏิ บัติง านของ
สถานพยาบาลในประเทศไทย เปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์ความแตกต่างกรณีศึกษาสถานพยาบาลตัวอย่าง
เพื่อการแสวงหาปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไ ขปัญ หา และหาวิธีในการ
พัฒนาสถานพยาบาล
PHH402

การวิจัยด้านการจัดการสถานพยาบาล
3(2-2-5)
Research in Hospital Management
แนวคิดและขั้นตอนในการวิจัย ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัยการกาหนดหัวข้อ
เรื่อง การกาหนดวัตถุประสงค์ การกาหนดข้อมูลและแหล่งที่มาการตั้งสมมติฐานการเลือกตัวอย่างการ
กาหนดขนาดตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การเสนอผลด้วยตารางแผนภูมิและ
กราฟ การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการเขียนรายงาน การวิจัย
PHH403

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
3(3-0-6)
Public Health Economics
การประยุกต์วิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อนามาใช้ในงานด้านสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย
โดยเน้นถึงความสาคัญของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้ได้ประโยชน์สูงสุดและเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุดในเรื่องการให้บริการสาธารณสุข และการบริการการรักษาพยาบาล การจัดสรรงบประมาณและ
การประเมินโครงการสาธารณสุขตลอดจนความสัมพันธ์ของงานสาธารณสุข กับการพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมของประเทศ
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PHH404

การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
1(45)
Preparation for Cooperative Education in Hospital
Management
การจัดกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียนก่อนการฝึกสหกิจศึกษาในด้านการ
รับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติแรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทาในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน
PHH405

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล
2(90)
Preparation for Professional Experience in Hospital
Management
การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในด้าน
การรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
PHH406

สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
6(640)
Cooperative Education in Hospital Management
การปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมื อนหนึ่ง เป็นพนักงานชั่ว คราว ณ
สถานประกอบการจนครบ 1 ภาคการศึกษา ตามที่สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลกาหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาต้องส่งรายงาน และนาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา โดย
การวั ด ผลและประเมิ น ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา พนั ก งานที่ ค วบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการและจากรายงานวิชาการ
PHH407

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล
5(540)
Field Experience in Hospital Management
การฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาลด้านต่างๆ ของการจัดการสถานพยาบาล และเสนอ
แนวทางแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน โดยฝึกปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอแก้ปัญหา
PHH501

การจัดการความขัดแย้งในสถานพยาบาล
2(2-0-4)
Conflict Management in Hospitals
แนวคิด หลักการ ความสาคัญ ความหมาย ประเภทของความขัดแย้ง การแก้ไ ขความ
ขัดแย้งในสถานพยาบาล แบบการบริหาร ความขัดแย้งแนวคิดการเจรจาต่อรอง ขั้นตอนและประเด็นสาคัญ
ของการเจรจาต่อรองในสถานพยาบาล กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรอง การฝึกทักษะในการลดข้อ
ขัดแย้ง การเจรจาต่อรองจากกรณีศึกษาในสถานพยาบาล และการสร้างองค์กรแห่งความสุข
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PHH502

หลักการตลาดสถานพยาบาล
2(2-0-4)
Principles of Hospital Marketing
แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด ขอบเขต ความสัมพันธ์และหน้าที่ทางการตลาด รวมถึง
สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลาดและการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์
พฤติกรรม ผู้บริโภค การใช้ส่วนประสมทางการตลาด อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาการจัดจาหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด
PHH503

การประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล
2(1-2-3)
Hospital Public Relations
หลักการประชาสั มพันธ์ สถานพยาบาล การวางแผนงานประชาสั มพันธ์ รูปแบบการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นระยะสั้ น และระยะยาว กลยุ ท ธ์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ก ารวางแผนงานประชาสั ม พั น ธ์
สถานพยาบาลในด้านต่างๆ การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทั้ง ตัวบุคคล/องค์กร การ
วางแผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ ตลอดจนการ
วางแผนงานประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เน้นการศึกษาจากกรณีศึกษา
PHH504

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
2(2-0-4)
Occupational Health and Safety in Hospitals
ประเภทและแหล่งที่มาของความเสี่ยงจากการทางาน การตรวจวัด ประเมินปัจจัยเสี่ยงใน
สิ่งแวดล้อมของสถานพยาบาล การเกิดอุบัติเหตุในการทางานและการป้องกัน การยศาสตร์ หลักการควบคุม
โรคติดเชื้อในสถานพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากร
PHH505

การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหารในสถานพยาบาล
2(2-0-4)
Food Sanitation and Food Safety in Hospitals
แนวคิด หลักการ ความหมาย ความสาคัญในการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร
ที่จัดบริการในสถานพยาบาล โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ อันตรายที่พบในอาหาร สิ่งปนเปื้อนในอาหาร
การสุขาภิบาลอาหารประเภทต่างๆ การจัดบริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยในสถานพยาบาล
กรณีศึกษาในสถานพยาบาล
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PHH506

การพัฒนาภาวะผู้นาในการจัดการสถานพยาบาล
2(2-0-4)
Leadership Development in Hospital Management
การพัฒนาภาวะผู้นาในระบบสุขภาพและระบบบริหารจัดการสถานพยาบาล โดยศึกษา
แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาและการประยุกต์ใช้ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาภาวะผู้นา การเสริมสร้างศักยภาพ
การเป็นผู้นาและทักษะของผู้นาในระบบสุขภาพ และการบริหารจัดการสถานพยาบาล เช่น การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง การตัดสินใจเชิงความคิดสร้างสรรค์ การสร้างเสริมพลังอานาจ พฤติกรรมการแสดงออกที่
เหมาะสม เป็นต้น
SPH101

หลักสาธารณสุข
3(3-0-6)
Principles of Public Health
แนวคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุ ขและความสาคัญ ของงานสาธารณสุข ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับงานสาธารณสุข การสาธารณสุขในประเทศและต่างประเทศ ระบบสาธารณสุข ในประเทศไทย การ
พัฒนางานสาธารณสุขในประเทศไทย บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข นวัตกรรมสาธารณสุข นโยบายการ
แก้ปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน แผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ แนวคิดเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ
กองทุนสุขภาพ
SPH201

การส่งเสริมสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Promotion
ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ หลักการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลในวัย
ต่างๆ การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน การดาเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ในประเทศไทยและ
ในต่างประเทศ
SPH202

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
3(2-2-5)
Anatomy and Physiology
ความหมาย ความสาคัญ ของวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้นและ
คาศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ร่างกายมนุษย์ในระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่าง
ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และความสัมพันธ์ในแต่ละระบบของร่างกาย
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SPH203

หลักการปฐมพยาบาล
3(2-2-5)
Principles of First Aid
ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์และหลักการปฐมพยาบาลในผู้ป่วยประเภทต่างๆ ใน
ภาวะฉุกเฉิน การคัดกรองผู้บาดเจ็บ การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การ
แก้ปัญ หาสุขภาพและการป้องกันเบื้องต้นในผู้ป่วยอุบัติเหตุรวมถึงภาวะฉุกเฉิน การบรรเทาสาธารณภัย
หลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขและระบบส่งต่อผู้ป่วย
SPH204

โภชนศาสตร์สาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Nutrition
ความส าคั ญ ของโภชนาการต่ อ สุ ข ภาพอาหารและสารอาหาร อาหารแลกเปลี่ ย น
โภชนาการสาหรับบุคคลแต่ละวัย ปัญหาโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหารเฉพาะ
โรค โภชนาการ การให้โภชนศึกษา การส่งเสริมโภชนาการ และฝึกปฏิบัติการดาเนินงานตามโครงการทาง
โภชนาการ
SPH210

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
3(3-0-6)
Communicable and Non-Communicable Diseases
ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ลักษณะชุมชนและสังคมที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มีผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจ การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มีผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจ
SPH301

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
Health Education and Behavioral Science
หลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความสาคัญ ของงาน สุข
ศึ ก ษาและพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ รู ป แบบพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การพั ฒ นา
พฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ องค์ความรู้ทางด้านสุข
ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการดาเนินงาน สร้างเสริมสุขภาพ
SPH307

วิทยาการระบาด
3(3-0-6)
Epidemiology
ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของระบาดวิทยา นิเวศวิทยาของมนุษย์
ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ผลกระทบของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ หลักการป้องกันและ
ควบคุมโรค มาตรการวัดการป่วยและการตาย ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อและปัญหาสุขภาพ การสืบสวน
ทางระบาดวิทยาระบาดวิทยาทางสังคม ความผิดพลาดที่พบได้บ่อยทางระบาดวิทยา
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รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

SPH310

ชีวสถิติทางสาธารณสุข
3(3-0-6)
Biostatistics for Public Health
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดและหลักการทางชีวสถิติ ขอบเขตของชีวสถิติและสถิติ
ชีพ การใช้ประโยชน์ ของชีว สถิ ติในงานสาธารณสุข วิธีการประมวลผลและนาเสนอข้อ มู ล ทางชี ว สถิ ติ
ความหมายของประชากรและการค านวณขนาดกลุ่ม ตัวอย่ างทางสถิติ การทดสอบความคลาดเคลื่ อ น
การแจกแจงทางสถิติ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การแปลความหมายของสถิติ กรณีศึกษาทางด้ าน
สถิติสาธารณสุข การนาสถิติไปใช้ในงานวิจัยทางสาธารณสุข
SPY108

ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Physics for Everyday Life
กฎเกณฑ์ ทฤษฎีในทางกลศาสตร์ เสียง แสง ความร้อน แม่เหล็กไฟฟ้า การประยุกต์
กฎเกณฑ์ และทฤษฎีดังกล่าวสาหรับเครื่องใช้ในบ้าน โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของการใช้
SCH258

ชีวเคมี
2(2-0-4)
Biochemistry
โครงสร้าง หน้าที่และหลักการเมทาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การหายใจระดับเซลล์
คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน และเกลือแร่ รวมถึงหลักการของพันธุ
ศาสตร์เชิงชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับกรดนิวคลีอิกและโปรตีน
SBT340

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Microbiology and Parasitology
ชนิด รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิตของจุลินทรีย์และปรสิตที่ก่อโรคและให้เกิดโรคกลไกการ
ตอบสนองของผู้ถูกอาศัยที่มีต่อจุลินทรีย์และปรสิต การเกิดพยาธิสภาพ กระบวนการติดต่อ ในชุมชน การ
ควบคุมและป้องกันจุลินทรีย์และปรสิตที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย และการฝึกปฏิบัติการ
ตรวจหาจุลินทรีย์และปรสิตที่สาคัญในปัญหาสาธารณสุข
SMS116

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นในชีวิตประจาวัน การแจกแจงความถี่ การวัดในมาตรา
ส่วนต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การคานวณดอกเบี้ย การคานวณภาษี พื้นที่และปริมาตร อัตราส่วน สัดส่วน
และร้อยละ ลาดับ อนุกรม
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชือ่ –นามสกุล
1

2

3

4

5

นายทัศพร
ชูศักดิ์

นายกริช
เรืองไชย

นางสาวธธิธา
เวียงปฏิ
นางสาวนัชชา
ยันติ

นายสุวัฒน์
ศิริแก่นทราย

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก

อาจารย์

ปร.ด. (การจัดการ
บริการสุขภาพ)
ค.ม. (หลักสูตรและ
การสอน)
สศ.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)
คศ.บ. (พัฒนาการเด็ก
และครอบครัว)
คศ.บ. (โภชนาการ
ชุมชน)
ศษ.บ. (การศึกษานอก
ระบบ)
ประกาศนียบัตรเจ้า
พนักงานสาธารณสุข
(สาธารณสุขชุมชน)
ส.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร์)
วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์) สาขาวิชา
โภชนาการและการ
จัดการความปลอดภัย
ในอาหาร
ส.ม. (โภชนศาสตร์
เพื่อสุขภาพ)
วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)
วท.ม.(สาธารณสุข
ศาสตร์) สาขาโรคติด
เชื้อและวิทยาการ
ระบาด
ส.บ.(สาธารณสุข
ศาสตร์)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์
การกีฬา)
ส.ม. (การบริหาร
สาธารณสุข)
ส.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)
ประกาศนียบัตร
สาธารณสุขศาสตร์
(เทคนิคเภสัชกรรม)

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

สถาบัน
การศึกษา

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

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2547

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2548

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2551

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2555

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก

2533

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2557

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2554

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2556

มหาวิทยาลัยมหิดล

2558

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2555

มหาวิทยาลัยมหิดล

2550

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2555

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2553

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น

2550

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ ชือ่ –นามสกุล
1

2

3

4

5

นายทัศพร
ชูศักดิ์

นายกริช
เรืองไชย

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก

อาจารย์

ปร.ด. (การจัดการ
บริการสุขภาพ)
ค.ม. (หลักสูตรและ
การสอน)
สศ.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)
คศ.บ. (พัฒนาการ
เด็กและครอบครัว)
คศ.บ. (โภชนาการ
ชุมชน)
ศษ.บ. (การศึกษา
นอกระบบ)
ประกาศนียบัตรเจ้า
พนักงานสาธารณสุข
ส.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร์)
วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์) สาขาวิชา
โภชนาการและการ
จัดการความ
ปลอดภัยในอาหาร
ส.ม. (โภชนศาสตร์
เพื่อสุขภาพ)
วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)
วท.ม.(สาธารณสุข
ศาสตร์) สาขาโรคติด
เชื้อและวิทยาการ
ระบาดเ
ส.บ.(สาธารณสุข
ศาสตร์)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์
การกีฬา)
ส.ม. (การบริหาร
สาธารณสุข)
ส.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)
ประกาศนียบัตร
สาธารณสุขศาสตร์
(เทคนิคเภสัชกรรม)

อาจารย์

นางสาวธธิธา
เวียงปฏิ

อาจารย์

นางสาวนัชชา
ยันติ

นายสุวัฒน์
ศิริแก่นทราย

ตาแหน่ง
วิชาการ

อาจารย์

อาจารย์

สถาบัน
การศึกษา

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

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2547

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2548

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2551

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2555

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2533

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2554

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2556

มหาวิทยาลัยมหิดล

2558

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2555

มหาวิทยาลัยมหิดล

2550

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2555

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2553

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น

2550

2557

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ ชือ่ –นามสกุล
1

2

นายยงยุทธ
สงวนชม

นางสาวเนตร
นภา สาสังข์

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก

สถาบัน
การศึกษา

ปีที่จบ ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)

วท.ม (สาธารณสุข
ศาสตร์) สาขาบริหาร
โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

2534

พย.บ. (พยาบาล
ศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหิดล

2547

ค.บ. (เกษตรศาสตร์)
ส.ม. (การบริหาร
โรงพยาบาล)

วิทยาลัยครูพระนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

2526
2558

ประกาศนียบัตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง
ผู้ป่วยวิกฤติ

วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก

2552

2562

2563

2564

2565

3

3

3

3

พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549
หมายเหตุ : จัดให้อาจารย์พิเศษสอนตามความจาเป็น โดยอาจารย์พิเศษมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้
กาหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอก
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 สามารถปฏิ บั ติ ก ารงานในสถานพยาบาลในด้ า นเวชระเบี ย น ด้ า นประกั น คุ ณ ภาพ
ด้านพัสดุ ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ ในสถานพยาบาลได้
4.1.2 สามารถปฏิบัติงานการประเมินความเสี่ยงในสถานพยาบาลในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
4.1.3 สามารถปฏิบัติการการบริหารงานในสถานพยาบาลได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาการศึกษาเฉพาะทางด้านการจัดการสถานพยาบาลเป็น
วิชาที่ให้นักศึกษาได้ศึกษาประเด็นปัญหาทางการจัดการสถานพยาบาลทีส่ นใจ โดยใช้กระบวนการวิจัย มี
จานวนผู้ร่วมโครงงาน 2-3 คนและมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
อย่างเคร่งครัด ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจในกระบวนการวิ จั ย สามารถท าวิ จั ย เบื้ อ งต้ น เพื่อ ใช้ ในการ
แก้ปัญหาทางสาธารณสุขได้ และสามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการสื่อสารได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้า และ
ประเมินผล
5.5.3 นักศึกษานาเสนอหัวข้อเรื่อง/โครงร่างวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจาวิชาทุกกลุ่ม เพื่อรับ
ข้อเสนอแนะและปรับปรุง
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงานที่บันทึกในสมุดให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ ที่
ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามรูปแบบที่กาหนดไว้ จัดสอบการนาเสนอที่มี
อาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน ซึ่งมีการสอบเค้าโครงงานวิจัยและสอบเมื่อทาการวิจัย เสร็จสิ้น
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ด้านบุคลิกภาพ
1. มี ก ารสอดแทรกเรื่อ ง การแต่ ง กาย การเข้ าสังคม
เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และการวางตั ว ในการท างานในบางรายวิ ช าที่
เกี่ ย วข้ อ ง และในกิ จ กรรมปั จ ฉิ ม นิ เ ทศ ก่ อ นที่
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
2. ด้านภาวะผู้นาและ ความรับผิดชอบ
1. กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่ม
ตลอดจนมีวินัย ในตนเอง
และ มี ก ารก าหนดหั วหน้ ากลุ่ม ในการทารายงาน
ตลอดจน กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอ
รายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะ
ผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
2. มี กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที่ ม อบหมายให้ นั ก ศึ ก ษา
หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดาเนินกิจกรรม เพื่อ
ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
3. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรง
เวลา เข้าเรียนอย่างสม่าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
3. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1. มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง
ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้แล้วงานด้านสาธารณสุขที่ทางานในสถานพยาบาล
ยั ง มี ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒนาประเทศอี ก ด้ วย ดั ง นั้ น ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานทางด้ า นสาธารณสุข
ที่ทางานในสถานพยาบาล จึงจาเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบ
อาชีพในสาขาอื่นๆ
1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
4) มีวินัย ตรงต่อเวลาซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง
มีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ ม มี ค วามซื่ อ สั ต ย์โ ดยต้ อ งไม่ก ระท าการทุ จ ริ ตในการสอบหรือ ลอกการบ้ า นของผู้ อื่น เป็ น ต้น
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม
เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3) ประเมินการกระทาทุจริตในการสอบ และคัดลอกงาน
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีคุณธรรมจริยธรรม
และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้น ต้องเป็นสิ่ง ที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วย
พัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
3) เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางการจัดการสถานพยาบาล และ
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
4) มี ป ระสบการณ์ ใ นการพั ฒ นาและ/หรื อ การประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ท างการจั ด การ
สถานพยาบาล มาใช้งานได้จริงรวมถึงสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้ อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้ง นี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเ ศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินผลการทางานที่ได้รับมอบหมาย
5) ประเมินจากรายวิชาการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
การทดสอบมาตรฐานนี้ ส ามารถท าได้ โ ดยการทดสอบจากข้ อ สอบของแต่ ล ะวิชา
ในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเอง และประกอบวิช าชีพ โดยพึ่ง ตนเองได้เ มื่ อ จบ
การศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับวิชาทางการจัดการสถานพยาบาล ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย์ต้อง
เน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วย
ตนเองไม่สอนในลักษณะท่องจา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทาง
ปัญญา ดังนี้
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สัง เคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์
ของตนเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุข โดยเฉพาะ
การบริหารจัดการสถานพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถสืบค้น ตีความ จากหนัง สือและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไ ขปัญ หา
อย่างสร้างสรรค์
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณีศึกษาทางสาธารณสุขที่เชื่อมโยงการจัดการสถานพยาบาล
2) การอภิปรายกลุ่ม
3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
ผลงานและการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผู้ น า ผู้ ต าม และการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องกลุ่ ม ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม
3) มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดให้มีการทางานเป็นกลุ่ม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
เป็นผู้นาและมีการหมุนเวียนกันในกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น
2.4.3 กลยุท ธ์ก ารประเมิน ผลการเรีย นรู้ด้า นทัก ษะความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งบุค คลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและนาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการสถานพยาบาล
ได้อย่างเหมาะสม
การวั ด มาตรฐานนี้ อ าจท าได้ ใ นระหว่ า งการสอน โดยอาจให้ นั ก ศึ ก ษาแก้ ปั ญ หา
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิง วิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่ ม
นักศึกษา
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใ นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ หรือคานวณเชิงตัวเลข ในวิชาที่ต้องฝึก
ทักษะมีการสืบค้นข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งรูปเล่มและวิธีการที่เหมาะสม
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
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จ ากหลั ก สูต รสู่ ร ายวิชา
(Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ

รหัส

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1 2 3

4 1 2 3 4 1

1

PHH101

ระบบสุขภาพและการจัดการ

○

2

PHH102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล

3

PHH103

อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

4

PHH201

○
กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล ●

5

PHH202

การให้รหัสโรคและหัตถการ

6

PHH203

หลักการบริหารสถานพยาบาล

7

PHH204

ศัพท์ทางการแพทย์

8

PHH205

การจัดการระบบสารสนเทศและข้อมูลสุขภาพ

9

PHH206

ระบบบริหารเวชระเบียน

● ○
●
● ●
● ○
●
●
○
●

●
○
●
○

●
●
●
●
●
●
●
●
●

○
○
●
○
●
●
○

2

3

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์
ระหว่างบุคคล
เชิงตัวเลข
และ
การสือ่ สาร
ความรับผิดชอบ และ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 1 2 3

●
○
●
● ○
●
● ○
●
●
●
●
● ○
○ ●
● ●
○
● ○ ○ ●
○
●
●
● ○
● ○
●
● ○
○ ●
● ●

●
●

○
○
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

1. คุณธรรม
จริยธรรม
ลาดับ

รหัส

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1 2 3 4 1 2 3 4 1
10

PHH207

การจัดการสถานพยาบาล

11
12
13
14
15
16
17
18

PHH301
PHH302
PHH303
PHH304
PHH305
PHH306
PHH307
PHH401

การจัดการแผนงานและโครงการสุขภาพ
การจัดการการบริการสุขภาพ
การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถานพยาบาล
การเงิน การคลังและพัสดุในสถานพยาบาล
ระบบคุณภาพในสถานพยาบาล
การบริหารความเสี่ยงในสถานพยาบาล
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานพยาบาล
การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล

○
○
●
●
●
●
●
●
○

○
○
○
●
●
○
●
●
○

○
○
○
●
●
○
●

● ●
● ●
●
○ ●
○ ●
●
○ ●
●
○ ● ●

2

3

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข
และ
การสือ่ สาร
ความรับผิดชอบ และ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 1 2 3

● ○
○ ●
○ ○
○ ●
○ ● ○ ○
○ ● ○
○
○ ● ○
○
○ ● ○ ○
○ ● ○
○
● ○
● ○ ○
● ○
○ ●

●
○
●
●
○
●
●

○
○
●
○
○
●
○

●
○

○
● ○
● ○
●
● ○
○
○ ●

●
●
○
○
○
○
●
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

1. คุณธรรม
จริยธรรม
ลาดับ

รหัส

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1 2 3 4 1 2 3 4 1
19

PHH402

20
21
22
23
24
25
26
27

SPH403
PHH404
PHH405
PHH406
PHH407
PHH501
PHH502
PHH503

การวิจัยด้านการจัดการสถานพยาบาล

●
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
● ○
การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
●
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล
●
สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
○
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล
○ ○
การจัดการความขัดแย้งในสถานพยาบาล
● ○
หลักการตลาดสถานพยาบาล
● ○
การประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล
●

○
○
●
●
○
○

○ ●
●
●
○ ●
●
● ●
○ ●
●
○ ●

●
○
○
○
● ○
●
○
○
●

●
●
○
●
●
●

2

3

●
○
○
●
●
●
○
○
●

○
○
○
○

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข
และ
การสือ่ สาร
ความรับผิดชอบ และ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 1 2 3

●
○ ●
○ ●
● ○ ○
○
●
○
● ○ ○
○
●
●
○
○ ●
○
●

● ○
○
●
●
●
○
○
○
● ○

○
○
○
○
●

○
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

1. คุณธรรม
จริยธรรม
ลาดับ

รหัส

PHH504
PHH505

30
31
32
33
34
35
36
37
38

PHH506
SPH101
SPH201
SPH202
SPH203
SPH204
SPH210
SPH301
SPH307

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1
28
29

2. ความรู้

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของ
อาหาร
ในสถานพยาบาล
การพัฒนาภาวะผู้นาในการจัดการสถานพยาบาล
หลักสาธารณสุข
การส่งเสริมสุขภาพ
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
หลักการปฐมพยาบาล
โภชนศาสตร์สาธารณสุข
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
วิทยาการระบาด

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์
ระหว่างบุคคล
เชิงตัวเลข
และ
การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 1 2 3

○

●

● ●

● ○

●

●

○

●

● ●

● ○

●

●

● ○
●
●
○
○ ○
●
●
● ○
○ ○

○ ● ●
○
●
● ○ ● ○
●
●
● ● ● ●
● ○ ● ○
● ○ ● ○
● ● ○
○ ● ●

●
○
○

●
●

○
○ ●
● ○ ○
○ ● ○
● ●
○
● ○
○ ● ○
○ ● ○
○ ● ○ ●
○
○ ●

○ ○ ●
○ ●
○ ●
● ○
● ○ ○ ●
○
●
● ○
● ○ ○
○ ●
● ○ ○ ●
○
● ○ ○ ●
○
● ○
●
○ ●
●
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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1. คุณธรรม
จริยธรรม
ลาดับ

รหัส

SPH310
SPY108
SCH258
SBT340
SMS116

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1
39
40
41
42
43

2. ความรู้

ชีวสถิติทางสาธารณสุข
ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวัน
ชีวเคมี
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

2

●
○ ○
●
●
○

3

4

1

2

3

● ○ ● ○
○ ● ●
●
○
●
○
● ○ ● ○
●
● ○

4

3

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์
ระหว่างบุคคล
เชิงตัวเลข
และ
การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 1 2 3

1

2

○
○
●
○
●

● ○
● ○ ○ ●
○
○ ●
○ ●
●
○ ○
○ ●
● ○
● ○
● ○ ○ ●
○
● ○
○ ● ○ ○ ●
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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 จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญ ญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัง หวัด
ปทุมธานี
2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
2.1.3 การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถท าได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดาเนินการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนัก ศึกษา ควรเน้นการทาวิ จั ย
สัมฤทธิ์ ผลของการประกอบอาชีพของบั ณฑิ ต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิ จัย ที่ไ ด้ย้อนกลั บ มา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
การงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไ ปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม และความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
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2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ
ต่อความพร้อมของนัก ศึก ษาในการเรี ยน และคุณ สมบั ติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ย นรู้
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศที่ประกอบด้วย
1.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
1.1.2 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ
1.1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
1.1.4 ศึกษางานในแหล่งฝึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
1.2 มอบหมายอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่
1.2.1 ให้ ค าแนะน าและการปรึก ษาเพื่ อ เรีย นรู้ และปรับ ตั ว เองเข้ า สู่ การเป็ นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย
1.2.2 ให้คาแนะนา และนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอนคู่กับ อาจารย์
ที่มีประสบการณ์
1.2.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
1.3 อาจารย์ใหม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงในด้านจัดการเรียนการสอน และความรู้ที่ทันสมัยใน
การสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในมหาวิทยาลัยฯ และส่งเสริม
ให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอื่น ดังนี้
1.3.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
1.3.2 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3.3 ศึกษาดูงาน อบรมในหรือต่างประเทศ
1.3.4 สนับสนุนให้มีผลงานวิชาการและวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
1.3.5 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ
1.3.6 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยในหรือต่างประเทศ
1.4 มีการแนะนาอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนรายวิชา
ที่จะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่า ง
ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้เรียน
2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจาปี
ตามรายละเอียดหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา (course specification)
2.1.3 จัดอบรมประจาปีเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยที่สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
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2.1.4 สนั บ สนุ น อาจารย์ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการและดู ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย น
การสอนและการประเมินผล
2.1.5 จัดอาจารย์พี่เลี้ยง (mentor) ให้แก่อาจารย์ใหม่
2.1.6 พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation)
2.1.7 กาหนดให้มีการวิจัยในห้องเรียน
2.1.8 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 จัดให้อาจารย์เข้ารับการอบรมฟื้นฟูทักษะปฏิบัติด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 จัดให้อาจารย์ได้ร่วมปฏิบัติงานในบทบาทสาขาวิชาชีพ
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพ
2.3 การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน
2.3.1 กาหนดระบบการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ
2.3.2 จัดอบรมประจาปีเพื่อทบทวน/ประเมินผลการทางานในมหาวิทยาลัย
2.3.3 จัดอบรมเสริมทักษะการทางานที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรทุกคน
2.3.4 กาหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าประชุม/อบรมทักษะเฉพาะตาแหน่งอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
2.3.5 จัดกลุ่มบุคลากรและกระบวนการเพื่อการจัดการความรู้ข้ามหน่วยงาน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่ง ทาหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร
1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดเวลา
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมี คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่ง ทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
2. บัณฑิต
จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็น
ผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
การดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสานึกและความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ
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

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

49
2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
โดยสารวจจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษได้
งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. นักศึกษา
3.1 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
3.1.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
1) คณะแต่งตั้งอาจารย์ให้เป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนาด้านวิชาการ การใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยและด้านอื่น ๆ แก่นักศึกษาทุกคน พร้อมทั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งตารางเวลาการให้คา
ปรึกษาให้นักศึกษาทราบ
2) คณะแต่งตั้งอาจารย์ประจาชั้นปีเพื่อดูแลนักศึกษาในแต่ละชั้นปี
3) จัดทาแฟ้มประวัติการให้คาปรึกษานักศึกษาเพื่อบันทึกประวัติการให้คาปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาในการปฏิบัติตามคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษา
3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด นักศึกษาสามารถที่
จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่
ละรายวิชาได้
3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
การศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดาเนินการดังนี้
3.2.1 สารวจความต้องการใช้บัณฑิตในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากแหล่งงานต่าง ๆ
3.2.2 ส ารวจการได้ ง านท าของบั ณ ฑิ ต ภายใน 1 ปี หลั ง จากส าเร็ จ การศึ ก ษา และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3.2.3 นาผลการสารวจที่ได้ทั้งหมดมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะในด้านโครงสร้าง
หลักสูตร และเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตร รวมทั้งกลยุทธ์การสอน เพื่อให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะพิเศษที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน
3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา
3.3.1 การรับนักศึกษา
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบั ติของ
นักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิ ต ความมุ่ง มั่นที่จะเรี ยน และมีเวลาเรี ย น
เพียงพอเพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
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4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา
2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดาเนินการดังต่อไปนี้
1) การคงอยู่ของนักศึกษา
2) การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1. การบริหารคณาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์
ตรง จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องกาหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้อง
มี
ชั่วโมงสอน ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และ
อาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่า
กว่าปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และ
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง เกณฑ์ การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
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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) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
2) อาจารย์ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป
4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
มีการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้
1) การคงอยู่ของอาจารย์
2) ความพึงพอใจของอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
5.1 การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรทาหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF)
5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ คณบดี รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะทาหน้าที่
ประสานงานอานวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ
5.1.3 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติ
การ ดังต่อไปนี้
1) ร่วมกันกาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
ในระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

52
2) กาหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ
3) ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร
4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักศึกษาทา
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6) รับผิดชอบในการกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอื่น ๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน
1) แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดทารายงาน
5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
1) สาขาวิชาจัดทาระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบปัญหา
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน
2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทาระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา
4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี สาขาวิชาจัดทาร่างรายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรประจาปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี
6) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรประจาปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
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5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
5.3.1 จัดทามาตรฐานขั้นต่าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนสาเร็จการศึกษา
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทุกภาคการศึกษา
5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการดาเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ของ สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดาเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ยึดหลักคิดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
(Outcome-based Education; OBE)
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา
2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.2) มีการนาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดาเนินการด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(Student center) โดยยึดหลักการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) และ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงสร้างพื้นฐาน (Project-based learning)
5.4.3 การประเมินผู้เรียน
ดาเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้
1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) กากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6
และ มคอ.7) โดยดาเนินการดังนี้
3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน
3.2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน
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3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
3.5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1.1 การบริหารงบประมาณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา
6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถใช้สานัก
วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
ซึ่ง มีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล ส่วนระดับคณะมีหนัง สือ ตารา
เฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ
1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน
การสอน การปฏิบัติการและการทาวิจัย ใช้สถานที่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และ
ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการทาวิจัย มีดังนี้
ลาดับ
รายการ
จานวน
1
ห้องพักอาจารย์
2 ห้อง
2
ห้องบรรยายและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
10 ห้อง
3
ห้องบรรยายและปฏิบัติการทางสาธารณสุข
2 ห้อง
4
ห้องคอมพิวเตอร์
10 ห้อง
5
ศูนย์คอมพิวเตอร์
1 ศูนย์
6
อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 หลัง
7
อาคารพยาบาล
1 หลัง
8
คอมพิวเตอร์
30 เครื่อง
9
เครื่องสแกนเนอร์
1 เครื่อง
10 เครื่องปริ้นเตอร์
1 เครื่อง
11 จอภาพ LCD
4 อัน
12 เครื่อง LCD
4 เครื่อง
13 โทรทัศน์
1 เครื่อง
14 เครื่องฉายภาพเสมือนจริง
2 เครื่อง
15 โปรเจคเตอร์
2 เครื่อง
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2) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุน
วิชาการทางสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้านสุขภาพ
การจัดการทั่วไป และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มากกว่า 180,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่างๆ กว่า
2,000 รายการ มีตาราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ
นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
กว่า 6,000 เล่ม วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม
5,400 แผ่น เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม
6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
เสนอรายชื่อหนังสือที่ใช้ค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนให้สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจั ดซื้อ เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ ยวชาญมาบรรยาย สาธิต และจัดกิจกรรม
ฝึกปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การสอน เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์
โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์/สื่อการสอนในแต่ละรายวิชา
6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประสานงานกับ ส านักวิ ท ยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศในการจัด ซื้อหนัง สือ
และตารา ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

56
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้ง หมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1
2
3
4

5
6
7
8

อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรอย่ า งน้ อยร้ อยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(ถ้ามี)
มี รายละเอี ยดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนิ นการของประสบการณ์ ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
จั ดท ารายงานผลการดาเนิ นการของหลั ก สูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจานวน
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รับ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ และ/หรื อ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

X

X

X

X

X

10

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

X

X

X

X

X

11

ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ดท้ า ย/บั ณ ฑิ ตใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

X

X

12

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์
ของแต่ ล ะรายวิ ช า โดยคณะกรรมการบริ หารหลั ก สู ต รจะพิจ ารณาโดยเปรีย บเที ย บกับ ต้ นแบบ
รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา
1.1.2 รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ที่ได้จากการประเมิน ไปปรับปรุง
โดยทีมผู้สอน และรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
1.2.1 ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา
และส่งต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยใช้แบบประเมินการสอนตามที่กาหนด
1.2.2 ผลการประเมินส่งตรงต่ออาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อปรับปรุงต่อไป
1.2.3 มหาวิทยาลัยฯ รวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการ
สอนและวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา
และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยฯ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
2.1.1 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต รที่ ป ระกอบด้ ว ยตั ว แทนผู้ ส อนและ/หรื อ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ตัวแทนนักศึกษาในปีสุดท้าย และ/หรือบัณฑิตใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย
2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
2.1.3 ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี
และจากผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตร
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทาการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้
ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรียน ผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
2.3.1 ติ ด ตามบั ณ ฑิ ต ใหม่ โ ดยส ารวจข้ อ มู ล จากนายจ้ า ง และ/หรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาโดย
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
2.3.2 ติดตามจากผู้ใช้บัณฑิต เช่น ผู้ใช้บริการในสถานพยาบาล สถานบริการและหน่วยงาน
สาธารณสุขทุกระดับ หน่วยงานอื่นๆ ที่รับบัณฑิตเข้าปฏิบัติงาน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในแต่ละปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร จัดทารายงานการประเมินผล ตามข้อ 1,2,3 และเสนอประเด็นที่
จาเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรจัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557
.............................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุป ริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. 2551 เพื่ อ ให้
การจั ด การศึ ก ษาและการบริ ห ารการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี เ ป็ น ไปอย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 และโดยมติ สภามหาวิ ทยาลั ย ในการประชุ มครั้ งที่ 12/2557 เมื่ อวั นที่ 6 พฤศจิ กายน
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร ไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“สภาวิ ชาการ” หมายความว่ า สภาวิ ชาการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“อธิ ก ารบดี ” หมายความว่ า อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะ” หมายความว่ า คณะหรื อ หน่ ว ยงานที่ มีห ลั ก สู ต รระดั บ อนุป ริญ ญาหรือ
ปริ ญ ญาตรี ที่ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ว ไ ล ย อ ล ง ก ร ณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์
จังหวัดปทุมธานี
“คณบดี ” หมายความว่ า คณบดี ข องคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด
“คณะกรรมการประจาหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร
“นายทะเบี ย น” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน
“อาจารย์ประจา” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลัก สูต รระดั บอนุ ปริญ ญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็ น รายวิ ช าเพื่อ สะสมหน่วยกิต ในหลั ก สู ต รระดั บ อนุป ริญ ญาและปริ ญ ญาตรีข องมหาวิท ยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“ภาคการศึ กษาปกติ” หมายความว่ า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึ กษาที่ 2 ที่มี
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป
“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น
“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้ รั บ
แต่ละรายวิชา
“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช า” หมายความว่ า การน าหน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช า
ในหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย และให้ ห มายความรวมถึ ง การน าเนื้ อ หาวิ ช าของรายวิ ช า กลุ่ ม วิ ช า
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึก ษาอื่นที่ไ ด้ ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่ ว ยกิ ต
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานมาใช้
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โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่
นามาคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบัง คับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นในส่วนที่กาหนดไว้แล้ว
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
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
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบัง คับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 1
ระบบการบริหารงานวิชาการ
ข้ อ 6 มหาวิ ทยาลั ยจั ดการบริ หารงานวิ ชาการ โดยให้ มี หน่ วยงาน บุ คคล และคณะบุ คคล
ดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
6.1 สภาวิชาการ
6.2 คณะกรรมการวิชาการ
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ
6.4 คณะกรรมการประจาหลักสูตร
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้ อ 8 อ านาจหน้ า ที่ ข องสภาวิ ช าการ ให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
9.2 คณบดี ทุ ก คณะและหั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
เป็นกรรมการ
9.3 นายทะเบียน เป็นกรรมการ
9.4 ผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

64
9.5 รองผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น จ านวน 1 คน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
10.1 พิ จ ารณากลั่ น กรองร่ า งประกาศ ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
จัดการศึกษาก่อนนาเสนอสภาวิชาการ
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
10.3 ก ากั บ ดู แ ลการจั ด การเรี ย นการสอนให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้สาเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะสาเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ
10.6 พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้ อ 11 ให้ ค ณะเป็ น หน่ ว ยงานผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง บริ ห าร
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย
11.1 คณบดี เป็นประธาน
11.2 ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
11.4 หัวหน้าสานักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
การศึกษา
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตารา และสื่อประกอบ
การเรียนการสอน
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)
ทุกสาขาวิชา
12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากาลังผู้สอน
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
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12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดาเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิ ตบั ณฑิ ตประจ าปี ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
12.9 พิจารณากลั่นกรองการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้ อ 13 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ 14 คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
14.1 พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอื่นใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ
14.2 จัดทาโครงการพัฒนาสาขาวิ ช า เอกสาร ตารา สื่อ ประกอบการเรี ย น
การสอน และจัดทาแนวการสอน รายละเอียดของรายวิ ชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา
14.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา
14.4 จัดทาอัตรากาลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.5 เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชา
14.6 เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.7 เสนอแผนการดาเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
14.8 ด าเนิ น การประเมิ น ผลการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ประจ าปี ต ามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
14.9 ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
14.10 ดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้ อ 15 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ ท าหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา โดยมี ห น้ า ที่
ให้ ค าปรึ ก ษาดู แ ล สนั บ สนุ น ทางด้ า นวิ ช าการ วิ ธี ก ารเรี ย น แผนการเรี ย น และให้ มี ส่ ว นในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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หมวด 2
ระบบการจัดการศึกษา
ข้ อ 16 การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริญ ญาตรี ใช้ ร ะบบทวิ ภ าคโดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึ กษาที่ 2 โดยให้ มี จ านวนชั่ วโมงการศึ ก ษาในแต่ ล ะรายวิ ช าเที ยบเคี ย งกั นได้กับ
การศึกษาภาคปกติ
ข้อ 17 การกาหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้กาหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
17.1 รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใ ช้ เ วลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายปั ญ หาไม่ น้ อ ยกว่ า
15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.2 รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ เ วลาฝึ ก หรื อทดลองไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ชั่ ว โมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนามที่ ใช้ เวลาฝึ กไม่ น้ อยกว่ า 45 ชั่ วโมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงาน
หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้
18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี
การลงทะเบี ยนเรี ยนในภาคการศึ กษาปกติ ไม่น้ อยกว่ า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และ
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจั ด
การศึกษาที่กาหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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18.7 ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ น า น า ช า ติ ( International Education) เ ป็ น ก าร
จั ด การศึ ก ษาโดยใช้ ภ าษาต่ า งประเทศทั้ ง หมดซึ่ ง อาจจะเป็ น ความร่ ว มมื อ ของสถานศึ ก ษา
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
สากล
18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญ ญา (Dual Bachelor’s
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร
โดยผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.10 การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ป ริ ญ ญาที่ 2 ( The Second
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึ กษาที่ใ ห้ผู้ เรียนที่ ส าเร็ จปริญ ญาตรีแ ล้วมาศึ ก ษา
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.11 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.12 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมวด 3
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญ ญา 3 ปี ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้
19.2.1 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (4 ปี ) ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
19.2.2 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (5 ปี ) ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
19.2.3 หลั กสู ตรระดั บปริ ญ ญาตรี (ต่ อเนื่ อง) ให้ มี จ านวนหน่ วยกิ ตรวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
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20.1.1 หลั กสู ตรระดั บอนุ ปริ ญ ญา ใช้ เวลาในการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 5
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
20.1.2 หลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี (4 ปี ) ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 6
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
20.1.3 หลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี (5 ปี ) ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 8
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
20.2.1 หลั กสู ตรระดั บอนุ ปริ ญญา ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 10
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึก ษาไม่น้อยกว่ า
14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่ า
17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 4
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องสาเร็ จ
การศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
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22.5 มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต
23.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ชั้ นมั ธ ยมศึ กษาตอนต้ น หรื อ เที ย บเท่ า จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
23.4 มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
25.1 นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารลงทะเบี ย น เรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อ ยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่ เ กิ น
9 หน่วยกิต
25.2 นั ก ศึ ก ษาไม่ เ ต็ ม เวลา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี การลงทะเบี ย นเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและชาระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละ
ภาคการศึกษาหากพ้นกาหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการชาระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษา
26.2 ก าหนดการลงทะเบี ยนเรี ยน วิ ธี การลงทะเบี ยนเรี ยน และการช าระเงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบี ยนเรี ยน
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
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หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้
ในกรณีที่มีความจาเป็นหรือกรณีจะขอสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
ทั้งนี้ให้คณบดี เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน
การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมี เวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจาเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จานวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
26.3.1 วิชาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้ อน
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน
26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น
26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย
26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร
26.3.5 วิชาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะถูก
ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิ ทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่ อนุญ าตให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดกาหนดการลงทะเบียนเรียน
26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอื่นได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้ง สองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้ นการเรียนรายวิ ชาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
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อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรกาหนด หรือเป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ
2 ปริญญา
26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จากัดจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน
26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์
26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite)
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ากว่า
D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพื่อให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้าหรือเรียนแทน
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้าได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดี ของคณะที่รายวิ ชาสัง กั ด โดยจานวนหน่วยกิตและค่ าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้านี้ต้องนาไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ากว่า D หรือ P
28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพื่อให้ครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่น ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้
ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจานวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร
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29.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
29.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา
ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ
เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาอื่น ๆ
ในตารางเรียนปกติ
30.4 นั กศึ กษาต้ องยื่ นค าร้ องขอเปิ ดหมู่ พิ เศษภายในสั ป ดาห์ แรกของการเปิ ด
ภาคการศึกษา
ข้อ 31 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา
31.1 การขอเพิ่ ม ขอถอน และยกเลิ กรายวิ ชาต้ องได้ รั บอนุ มั ติ จากคณบดี โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
31.2 การขอเพิ่ ม หรื อ ขอถอนรายวิ ช าต้ องกระท าภายใน 3 สั ป ดาห์ แ รกของ
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจาเป็นอาจขอเพิ่มหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จานวนหน่วยกิต
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องชาระ
เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา
32.2 การลงทะเบี ยนเพื่ อรั กษาสภาพนั กศึ กษาให้ ด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็ จภายใน
3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ
การประเมินผล
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หมวด 6
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
ข้อ 34 การเรียน
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ให้ยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจาเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ สาหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP
ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อกาหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและดาเนินการให้ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่
หมวด 7
การวัดและการประเมินผล
ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้
36.1 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
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ระบบนี้ ใ ช้ ส าหรั บ การประเมิ น ผลการศึ ก ษาในรายวิ ช าที่ บั ง คั บ เรี ย นตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้
สัญลักษณ์
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
NP (No Pass)
W (Withdraw)
T (Transfer of Credits)
I (Incomplete)
Au (Audit)

ความหมาย
ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม
ผลการประเมินผ่าน
ผลการประเมินไม่ผ่าน
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ
หน่วยกิต

ระบบนี้ ใช้ ส าหรั บการประเมิ นผลรายวิ ชาที่ หลั กสู ตรบั งคั บให้ เรี ยนเพิ่ มตาม
ข้อกาหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม หรือใช้สาหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต
กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกาหนดเฉพาะและรายวิชา
ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่มถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบีย น
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน
ข้อ 37 ข้อกาหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ มีดังนี้
37.1 Au (Audit) ใช้สาหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน
เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต
37.2 W (Withdraw) ใช้ ส าหรั บ การบั น ทึ ก รายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ย กเลิ ก
รายวิชานั้น โดยต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดและใช้ ในกรณี ที่ นั กศึ กษาลาพั กการศึ กษาหรื อถู กสั่ งให้ พั กการศึ กษาหลั ง จาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
37.3 T (Transfer of Credits) ใช้สาหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา
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37.4 I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรียนไม่สมบูรณ์ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องดาเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ดาเนินการดังนี้
37.4.1 กรณีนักศึกษายังทางานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่กาหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จ สิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกาหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้
37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่กาหนด หรือสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
กาหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”
ข้อ 38 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่นามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กาลั งศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่
ข้อ 40 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น
ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้คานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึ ง
ทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมด การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ ให้นับ
หน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้ อ 45 ในภาคการศึ ก ษาใดที่ นั ก ศึ กษาได้ I ให้ ค านวณค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น
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ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ไ ด้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพิ่มเติม เพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนนาค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ข้ อ 47 ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อั น ไม่ อ าจก้ า วล่ ว งเสี ย ได้ ที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนไม่ ส ามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น
หมวด 8
การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา
ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน
48.2 ในการยื่นคาร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือดาเนินการตามที่หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยกาหนด
48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
48.4 รายวิ ช าต่ า ง ๆ ที่ นั ก ศึ ก ษาย้ า ยคณะ เรี ย นมา ให้ เ ป็ น ไปตามหมวดที่ 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอสาเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน
48.8 นั กศึ กษาที่ ย้ ายคณะหรื อเปลี่ ยนหลั กสู ตรจะต้ องช าระค่ าธรรมเนี ยมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
49.1 มหาวิ ทยาลั ยอาจพิ จารณารั บโอนนั กศึ กษาจากสถาบั นอุ ดมศึ กษาอื่ นที่ มี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและกาลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตรและคณบดี
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
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49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย
49.2.3 ไ ด้ ศึ ก ษาอ ยู่ ใ น สถ า บั น อุ ดม ศึ ก ษ าม า แล้ ว ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่ง ใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
หมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
50.1 กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร
50.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2
50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่
โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีคาอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง
กันได้
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
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ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
52.1 สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ทางานและต้องมี ความรู้พื้น ฐานระดั บมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส าหรั บ
นักศึกษาปริญญาตรี
52.5 ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรีจ ากสถาบั นอุด มศึ ก ษาและเข้ า ศึ กษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา
53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิ ชาที่ มีเนื้อหาสาระครอบคลุ มไม่น้อยกว่ า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
53.1.3 เป็นรายวิชาหรื อกลุ่มวิ ช าที่ไ ด้ ระดั บ คะแนนไม่ ต่ากว่ า C หรือได้
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
กาหนด
53.1.4 จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กาลังศึกษา
53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T
53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้ น ปี แ ละภาคการศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ มี นักศึ ก ษาเรีย นอยู่ ตามหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ ความ
เห็นชอบแล้ว
53.1.8 กรณีที่ไ ม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
53.2 การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย หรื อ ประสบการณ์ ท างาน
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
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53.2.1 การเที ยบความรู้ จากการศึ กษานอกระบบ การศึ กษาตามอั ธ ยาศั ย
ประสบการณ์ทางาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิ ด สอน
ในมหาวิทยาลัย
53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตสาหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ทางาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน
(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests)
(2) การทดสอบที่ ค ณะ หรื อ หลั ก สู ต รจั ด สอบเอง (Credits from
Examination)
(3) การประเมิ นหรื ออบรมที่ จั ดโดยหน่ วยงานต่ างๆ (Credits from
Training)
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio)
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไ ม่ต่ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าสาหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการนามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
53.2.3 ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้
(1) หน่วยกิตที่ไ ด้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS”
(Credits from Standardized Tests)
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้
บันทึกเป็น “CE” (Credits from Examination)
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง
ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP”
(Credits from Portfolio)
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิสาเร็จการศึกษา
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน
(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลัก สูตรที่ จะขอยกเว้นการเรี ย น
รายวิชาจานวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยคาแนะนาของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ
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(3) ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
ข้อ 54 กาหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
จะต้องยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ 55 การนับจานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้
55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 10
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 57 การลาพักการเรียน
57.1 นักศึกษาอาจยื่นคาขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
57.1.2 ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใด
ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรื อ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจาเป็นส่วนตัวอาจยื่นคาร้องขอลาพักการเรี ยนได้
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
57.1.5 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
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57.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งลาพั ก การเรี ย นให้ ยื่ น ค าร้ อ งภายในสั ป ดาห์ ที่ 3 ของ
ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอานาจของคณบดี
นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ ข อลาพั ก การเรี ย นโดยขออนุ มั ติ ต่ อ คณบดี ไ ม่ เ กิ น
1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบกาหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจาเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคาร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
57.3 ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าพั ก การเรี ย นให้ นั บ ระยะเวลาที่
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย
57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคาร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้
ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์ จะลาออกจากความเป็นนั กศึ กษาของมหาวิ ทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์
ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
59.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
59.4 ได้ ร ะดั บ คะแนนรายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ รายวิ ช า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ากว่า C เป็นครั้งที่ 2
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นแบบไม่ เ ต็ ม เวลาให้ น าภาคฤดู ร้ อ นมารวมเป็ น
ภาคการศึกษาด้วย
ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องนามาคิด ให้คิดค่ า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน
59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่กาหนด
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง
59.8 ตาย
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ข้อ 60 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นคาร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องชาระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 11
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
61.1 มีความประพฤติดี
61.2 สอบได้ ร ายวิ ช าต่ า ง ๆ ครบตามโครงสร้ า งของหลั ก สู ต รตามเกณฑ์
การประเมินผล
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 62 การขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้ยื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษาต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจานง
ขอสาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี
62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันสาเร็จการศึกษา
ในกรณี ที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม าแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี และ
จ าเป็ น ต้ อ งยุ ติการศึกษา สามารถยื่นขอสาเร็จการศึกษาในระดับอนุ ปริญญาของแต่ ละหลักสู ตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 63 นักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

83
63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ไ ด้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี สาหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี สาหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เ ต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.3.3 หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี (ต่อเนื่อง) สาหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน
ของมหาวิทยาลัย
63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.75
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้สาเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน
แต่ละคณะ
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หมวด 12
การควบคุมคุณภาพ
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง และให้นาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพื่อติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายจรูญ ถาวรจักร์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
.............................................
โดยที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2557 เพื่ อ ให้
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 6
กันยายน พ.ศ. 2561 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมข้อความใน ข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ดังนี้
““อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพั ฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุ มคุ ณภาพ การติ ดตาม
ประเมิ นผล และการพั ฒนาหลั กสู ตร อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรต้ องอยู่ ประจ าหลั กสู ตรนั้ นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
ย
ก
เ
ว้
น
พหุวิทยาการหรื อสหวิ ทยาการ ให้เป็นอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรได้อี กหนึ่ งหลั กสู ตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน 2 คน”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 และข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557
ข้อ 5 ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ 16 เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
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“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลั กสู ตรนั้ น แตกต่ างจากที่ ก าหนดไว้ ในข้ อบั ง คั บนี้ ก็ ไ ด้ ทั้ งนี้ ต้ องไม่ ขั ดหรื อแย้ งกั บประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 18.12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“18.12 การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาสาหรับกลุ่มบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย”
ข้อ 7 ให้เพิ่มข้อ 18.13 แห่ง ข้อบัง คับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ดังนี้
“18.13 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย”
ข้ อ 8 ให้ เ พิ่ ม ข้ อ 23/1 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ดังนี้
“ข้อ 23/1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(1) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
(2) ไม่ เ ป็ น คนวิ กลจริ ต และไม่ เ ป็ นโรคติ ด ต่ อ ร้า ยแรงหรือ โรคอื่ นซึ่ ง สั ง คม
รังเกียจ
(3) มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย”
ข้ อ 9 ให้ ย กเลิ ก ข้ อ ความในข้ อ 24 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สาหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญ ญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่ง หลักฐาน และ
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
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ข้อ 10 ให้เพิ่มข้อ 24/1 แห่ง ข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดั บอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ดังนี้
“ข้ อ 24/1 การขึ้ น ทะเบี ยนเป็ นนัก ศึ กษา ส าหรั บ หลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ
หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ 11 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดย
ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
25.2 นั ก ศึ ก ษาไม่ เ ต็ ม เวลา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารลงทะเบี ย นเรี ยน
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
25.3 นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
ข้อ 12 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 26.3.1 26.3.2 26.3.3 26.3.4 และ 26.3.5 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน
“26.3.1 วิชาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน อาจ
เป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จาเป็นต้องเรียนเพื่อให้ครบ
โครงสร้างในการสาเร็จการศึกษา
26.3.2 วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้
ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 10 คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”
ข้อ 13 ให้เพิ่ม ข้อ 26/1 แห่ง ข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ดังนี้
“ข้อ 26/1 การลงทะเบียนเรียน สาหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย”
ข้อ 14 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 35 แห่ง ข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
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“ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่
สมบูรณ์
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือ การพัฒนา
ศั ก ยภาพการเป็ น ผู้ ป ระกอบการใหม่ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งประพฤติ ต นตามระเบี ย บและปฏิ บั ติ ตาม
ข้อกาหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สห
กิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและดาเนินการ
ให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อีกครั้ง
35.3 นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้”
ข้อ 15 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ 36.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดั บอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“กรณี ก ารประเมิ น ผลส าหรั บ หลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ในการประเมิ น ผลให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ 16 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 37.4.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบปลายภาค
ต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุญาต
จากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ
หากไม่มาสอบภายในเวลาที่กาหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตาม
คะแนนที่มีอยู่ หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามกาหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น
“F””
ข้อ 17 ให้เพิ่ม ข้อ 46/1 แห่ง ข้อบัง คับมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ดังนี้
“ข้อ 46/1 ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามกาหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย”
ข้อ 18 ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ 61 แห่ง ข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 ดังนี้
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“สาหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”
ข้อ 19 ให้เพิ่มข้อ 61/1 แห่ง ข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ข้ อ 61/1 นั ก ศึ ก ษาที่ ถื อ ว่า ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ
หลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย”
ข้อ 20 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 63.2 แห่ง ข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน”
ข้อ 21 ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ 63.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 ดังนี้
“ข้อ 63.3.4 การสาเร็จการศึกษาสาหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย”
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ภาคผนวก ข
หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุง พ.ศ. 2559
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : General Education
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559
กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 122 ตอนพิ เ ศษ 39 ง วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง
ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ
สามารถนาความรูไปใช้ในการดาเนินชีวิต และดารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” สาหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัง หวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิ ชา หรื อ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่าง
ๆ (Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จั ด การเรี ย นการสอนแบบเน้นกิ จ กรรม (Active Learning) ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ทั ก ษะการเรี ยนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง เรี ย นรู้ จ ากเหตุ ก ารณ์
สถานการณ์ จ ริ ง น าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น มี จิ ต อาสา ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ จ าก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และทาโครงการต่าง ๆ (Project-based) ให้นักศึกษานามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและสานึกในความเป็นไทย สาหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้
หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี -ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อ นักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทาเป็นเอกสาร
สมอ.08 นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ทา
ให้นักศึกษามีความจาเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557 นั้ น ได้ บู ร ณาการวิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการทางานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพิ่มรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน
2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการดาเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของสานักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ทาให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน
3. การเพิ่มรายวิชา 4 รายวิชา จึงจาเป็นต้องปรับลดจานวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพื่อ ให้
จานวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต
4. จากการประชุ ม คณบดี และประธานหลั ก สู ต ร เพื่ อ ปรั บ รหั ส วิ ช าของทุ ก รายวิ ช าใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจาแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพื่อให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรนา
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพิ่มรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม
5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจาเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
เสริ ม สร้ า งความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ รู้ เข้ า ใจ และเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก
4.2 วัตถุประสงค์
วิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
4.2.1 มีความรู้พื้นฐานการดารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น
รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี
4.2.2 มีความสามารถคิดวิ เคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสั ม พั น ธ์
ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ
4.2.3 มีทักษะในการดารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การนาเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม
5. กาหนดการเปิดสอน
เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป
6. อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ผู้ ส อนมี ทั้ ง อาจารย์ ป ระจ าจากหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป คณาจารย์ ค ณะต่ า ง ๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
และเข้ า รั บ การอบรมวิธี การจั ด การเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิ จ กรรมเป็นฐาน
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จไปเป็นบั ณฑิ ต
ที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิ ชาศึกษาทั่วไป ทั้ง นี้ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดีย วกั น
จะต้องร่วมกันจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
7. นักศึกษา
นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึ กษา
2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ.2559 ให้ครบตาม
โครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
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8. หลักสูตร และคาอธิบายรายวิชา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1สถาบันอุดมศึกษา
อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้
โดยผสมผสาน
เนื้อหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุ่มวิ ชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และ
กลุ่ ม
วิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้
มีจานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
8.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้
8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
7
หน่วยกิต
VGE102
การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
VGE103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
VGE104
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
2(1-2-3)
English for Study Skills Development
8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 หน่วยกิต
VGE101
ตามรอยพระยุคลบาท
3(2-2-5)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King
VGE108
ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
4(2-4-6)
Internationalization for Living in the ASEAN and
Global Communities
VGE109
อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
4(2-4-6)
VRU Identities
VGE111
ทักษะการรู้สารสนเทศ
2(1-2-3)
VRU Identities
Information Literacy Skills
8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
VGE106
นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์
Innovation and Scientific Thinking
VGE107
สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
Health for Quality of Life
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VGE110

ความฉลาดทางดิจิทัล
Digital Intelligence

8.3 คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา

2(1-2-3)

น(ท-ป-ศ)

VGE101

ตามรอยพระยุคลบาท
3(2-2-5)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวัติพระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่ หัวภู มิพ ลอดุ ลยเดช พระอัจฉริย ภาพ
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
VGE102

การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
ความส าคั ญ ของภาษาไทย การสื่ อ สาร พั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น
การเขี ย น ทั ก ษะการสรุ ป ความ การขยายความ การแปลความ การตี ค วาม การพิ จ ารณาสาร
การนาเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้ สื่อผสมในทางวิชาการ
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
VGE103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน โดยคานึง ถึงบริบทของสัง คมไทย และสากล การแนะนาตนเอง และผู้อื่น
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย
และการขอร้อง
VGE104

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
2(1-2-3)
English for Study Skills Development
ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอัง กฤษเพื่ อพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่า น
เพื่อหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่ องที่อ่ า นจาก
สื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE106

นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์
4(2-4-6)
Innovation and Scientific Thinking
ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี
เจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ มี ค วามรู้ พื้ น ฐานการค านวณทางคณิ ต ศาสตร์ และสถิ ติ เ พื่ อ น าไปสู่ การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
VGE107

สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
4(2-4-6)
Health for Quality of Life
ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม
มี
ทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับ
เพศ และวัย ป้ องกั นอุบั ติภัย และเตรีย มความพร้อ มในภาวะฉุ กเฉิ น การปฐมพยาบาลเบื้อ งตน
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อมใน
ชีวิตประจาวัน และชีวิตการทางาน
VGE108

ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
4(2-4-6)
Internationalization for Living in the ASEAN
and Global Communities
ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้ น จาก
การเข้ า สู่ ค วามเป็ น สากล เช่ น ประชาคมอาเซี ย น ประชาคมโลก เรี ย นรู้ และปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ ากับ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล
VGE109

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

ความฉลาดทางดิจิทัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence
การเป็นพลเมืองดิจิทัล ที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย
ของตนเองในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัวและบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์ คิด
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณในการใช้ เ ทคโนโลยี และสื่ อ ในโลกยุ ค ดิ จิ ทั ล ได้ อ ย่ า งเกิด ประโยชน์ มี ค วาม
รับผิดชอบ มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัลและการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทาย หรือ
เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ
VGE111

ทักษะการรู้สารสนเทศ
2(1-2-3)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสาคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ได้แก่ การ
วิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือแหล่งสารสนเทศ เครื่องมือ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์
และสั ง เคราะห์ ส ารสนเทศ การรวบรวม การเรี ย บเรี ยง และการน าเสนอสารสนเทศในรูป แบบ
มาตรฐาน และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
9.1 คุณธรรม จริยธรรม
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
2) กาหนดกติกาในห้องเรี ยน เช่น การเข้าชั้นเรี ยนให้ ตรงเวลา การแต่งกายที่ เป็ นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) จั ดท าโครงการและกิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจดาเนินการด้วยตนเอง
4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาทา โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้นาให้นักศึกษาสามารถคิดตาม
9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน
2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
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3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม
5) ประเมินผลจากโครงการที่ทา และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย
6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
9.2 ความรู้
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น
1) การจัดทาโครงการ/โครงงานประจาวิชา (Project Based Learning)
2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry
Cycle)
3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งคาถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอื่น การทาโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพื้นที่จริงก่อนทาโครงการ
9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ตรวจสอบกระบวนการทางาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง
3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ
4) การนาเสนอผลงานของนักศึกษา
5) ผลการทดสอบของนักศึกษา
9.3 ทักษะทางปัญญา
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา
2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การนาไปใช้จริง
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3) จัดทาโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คาปรึกษา และควบคุมดูแล
9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนาเสนอโครงการ
2) ประเมินจากการอภิปราย และการนาเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง
3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผู้นา ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทและสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล
และความรับผิดชอบ
1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม
9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง
2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้นา ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection)
9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและ
นาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทั กษะในการวิเคราะห์เชิ งตั วเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม
ในชั้นเรียน
2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต
และฐานข้อมูลต่าง ๆ
3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่าง ๆ
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9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลจากการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดาเนินโครงการ
2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การนาเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่าง ๆ
3) ผลงานการทารายงาน และการนาเสนองาน
10. แผนที่ แสดงการกระจายความรั บผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลั กสู ตรสู่ รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายวิชา

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์
VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล
VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะ
ทางปัญญา

ความรู้

1

2

1







2

1

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

1

2
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ภาคผนวก ค
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1722/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
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ภาคผนวก ง
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ผลทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ นายทัศพร นามสกุล ชูศักดิ์
1.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชา การจัดการบริการ
สุขภาพ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
ปริญญาตรี
ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต
(สศ.บ.) สาขาวิ ช า สาธารณสุ ข
ศาสตร์
ปริญญาตรี
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)
สาขาวิ ช า พั ฒ นาการเด็ ก และ
ครอบครัว
ปริญญาตรี
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)
สาขาวิชา โภชนาการชุมชน
ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ
ปวส./ปวท./ ประกาศนี ย บั ต รเจ้ า พนั ก งาน
อนุปริญญา สาธารณสุข (สาธารณสุขชุมชน)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
จังหวัดนครปฐม

ปีที่จบ
2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2547
จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537
(มสธ.) จังหวัดนนทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548
(มสธ.) จังหวัดนนทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551
(มสธ.) จังหวัดนนทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555
(มสธ.) จังหวัดนนทบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 2533
จังหวัดพิษณุโลก

1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
ทัศพร ชูศักดิ์. (2560). สังคมศาสตร์ทางสาธารณสุข. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. 144 หน้า
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1.3.2 บทความวิจัย
ทัศพร ชูศักดิ์,เมธี สุทธศิลป์ และเนตรนภา สาสัง ข์. (2559). การปฏิบัติงานป้อ งกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือ ดออกของอาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้ าน (อสม.)
อ าเภอไพศาลี จั ง หวั ด นครสวรรค์ . ในเอกสารสื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 “วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่
รั บ ใช้ สั ง คม” วั น ที่ 7-8 กรกฎาคม 2559. (644-648). พระนครศรี อ ยุ ธ ยา:
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
เมธี สุทธศิลป์,ทัศพร ชูศักดิ์ และเนตรนภา สาสังข์. (2559).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเผชิญ
ความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่ ม ศรี อ ยุ ธ ยา ครั้ ง ที่ 7 “วิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ รั บ ใช้ สั ง คม”วั น ที่ 7-8
กรกฎาคม 2559. (649-654). พระนครศรี อ ยุ ธ ยา: สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
เนตรนภา สาสังข์, ทัศพร ชูศักดิ์ และเมธี สุทธศิลป์ (2559). ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
ของพยาบาลวิชาชี พโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เ ฉลิ มพระเกี ยรติ . ในเอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7
“วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม”วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559. (609-612).
พ ร ะ น คร ศรี อ ยุ ธ ยา : สถาบั น วิ จั ย แ ละ พั ฒ น า มหาวิ ทยาลั ยร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา.
โสภณ เอี่ยมสุพรรณ, เมธี สุทธศิลป์ และ ทัศพร ชูศักดิ์. (2559). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
โรคฟันผุของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 – 6 ของโรงเรียนเสนาบดี
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559. (78-86). ปทุมธานี :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ชมัยพร ช่างหล่อ, ชฎาภร กงแก้ว, เมธี สุทธศิลป์ และ ทัศพร ชูศักดิ์. (2559). ปัจจัยที่มี
ความสั ม พั น ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคกาแฟของนั ก ศึ ก ษาหลั กสู ตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ . ในเอกสารสื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิ ช าการเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ . วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559. (145-151). ปทุมธานี : สถาบันวิจัย และ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ทั ศ พร ชู ศั ก ดิ์ , เนตรนภา สาสั ง ข์ , อารยา มลาศาสตร์ และจิ ร าพร ดวงศรี . (2560).
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ . ในเอกสารสื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1 “พลวัต
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สุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์
2560. (440-446). เชี ย งราย: สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงราย.
ทัศพร ชูศักดิ์,เมธี สุทธศิลป์,แสงระวี เหนือเกาะหวาย,กชกร สุวรรณ และ แก้วมณี เสียงดี.
(2560). ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้บัตรประกันสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ในเอกสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ครั้งที่ 1 “พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” วันที่ 910 กุมภาพันธ์ 2560. (411-417). เชียงราย: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย.
ทิพวัน ประถมพงษ์, มัทธนา คาดี และทัศพร ชูศักดิ์. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพั นธ์กับ
ความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ บั ต รประกั น สั ง คมของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ในเอกสารสืบเนื่อง
การประชุ ม วิ ช าการและน าเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ ราชภั ฏ เลยวิ ช าการ
ประจาปี 2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561. (2081-2088). เลย: สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
วิรวรรณ ผิวอ่อน , นภัสสร น้าผึ้ง และทัศพร ชูศักดิ์. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจี น บุ รี . ในเอกสารสื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิ ช าการและน าเสนอผลงานวิ จั ย
ระดั บ ชาติ ราชภั ฏ เลยวิ ช าการ ประจ าปี 2561 วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561.
(2089-2096). เลย: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
นวลรัตน์ โมทะนา, ทัศพร ชูศักดิ์, เบญจวรรณ นันทชัย และสัณหวัช ไชยวงศ์. (2557). ผล
การให้สุขศึกษาตามแบบแผนความเชื่อ ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ตาบลแม่ข้าวต้ม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสาร
นเรศวรพะเยา. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม 2557: 178-184.
ทิวาทิพย์ แสนเมือง, ทัศพร ชูศักดิ์, เบญจวรรณ นันทชัย และสัณหวัช ไชยวงศ์. (2558).
ประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะชีวิตต่อความรู้และการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของนักเรียนหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา. วารสารนเรศวรพะเยา. ปีที่ 8 ฉบับที่
2. พฤษภาคม – สิงหาคม 2558: 103-106.
เมธี สุทธศิลป์, ทัศพร ชูศักดิ์ และ เนตรนภา สาสังข์. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัด
เชียงราย.วารสารเชียงรายเวชสาร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม - ธันวาคม 2559:
42-55.
เมธี สุทธศิลป์,ทัศพร ชูศักดิ์ และ เนตรนภา สาสังข์. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ทางเพศของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารพุทธชินราชเวชสาร. ปีที่ 33
ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม 2559 : 304-312.
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ทัศพร ชูศักดิ์ และ สุวัฒน์ บารุงศรี. (2560). แบบจาลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มี ผลต่อ
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
จังหวัดนครสวรรค์. วารสารสมาคมนักวิจัย. ปีที่ 22 ฉบับที่ 1. มกราคม– เมษายน
2560 : 124-133.
อนิ ญ ช์ พั ฒ น์ คฤหานนท์ , ทิ ว าทิ พ ย์ แสนเมื อ ง, นวลรั ต น์ โมทะนา,ทั ศ พร ชู ศั ก ดิ์ และ
สัณหวัช ไชยวงศ์. (2560). การสารวจพฤติกรรมด้านโภชนาการในกลุ่มพ่อแม่และ
ผู้ ป กครองของเด็ ก นั ก เรี ย นในเขตชนบท. วารสารนเรศวรพะเยา. ปี ที่ 10
ฉบับที่ 1. มกราคม – เมษายน 2560 : 15-16.
เมธี สุทธศิลป์, ทัศพร ชูศักดิ์ และ เนตรนภา สาสัง ข์. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมในการจัดการควบคุมป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดนของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า น อ าเภอภู ซ าง จั ง หวั ด พะเยา. วารสารพยาบาล
ทหารบก. ปีที่ 18 ฉบับที่ 1. มกราคม- เมษายน 2560 : 83-93.
เมธี สุทธศิลป์,ทัศพร ชูศักดิ์ และ เนตรนภา สาสังข์. (2560). การใช้สมุนไพรสปานาโมของ
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มาซื้อในศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์ในเขตอาเภอเมือง จัง หวัด
ลาพูน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ. เดือนกุมภาพันธ์
2560 : 42-55.
ทัศพร ชูศักดิ์, เมธี สุทธศิลป์ และ เนตรนภา สาสังข์. (2560). ปัจจัยทานายความตั้ง ใจใน
การเลิกใช้ยาเสพติดของผู้ผ่านค่ายบาบัดยาเสพติด จัง หวัดนครสวรรค์ .วารสาร
สุโขทัยธรรมาธิราช. ปีที่ 30 ฉบับที่ 1. มกราคม- มิถุนายน 2560 : 88-100.
เนตรนภา สาสังข์, ทัศพร ชูศักดิ์ และ เมธี สุทธศิลป์. (2560). พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนโรคไต อาเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 36. พฤษภาคมสิงหาคม 2560 : 46-52.
ทัศพร ชูศักดิ์. ผลการดาเนินงานหมู่บ้านไอโอดีน จัง หวัดนครสวรรค์ . (2560). วารสาร
พยาบาลทหารบก ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ. พฤษภาคม- สิงหาคม 2560 : 373-381.
ขนิษฐา จรัสวิศิษฏ์กุล และทัศพร ชูศักดิ์. (2561). ผลการนวดสัมผัสทารกโดยมารดาที่มีต่อ
การเจริญเติบโตของทารกและความผูกพันระหว่าง มารดาและทารก ของทารกที่มี
ภาวะป่วยโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ . วารสารวิจั ยและ
พั ฒ นาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ . ปี ที่ 13 ฉบั บ ที่ 1. มกราคม–
เมษายน 2561 : 76-86.
ทัศพร ชูศักดิ์ , เนตรนภา สาสัง ข์และ สายสมร เฉลยกิตติ. (2561). ผลการใช้โปรแกรม
การดูแลเท้าเพื่อป้องการถูกตัดขาของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตาบลสาโรงชัย
อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. วารสารเวชสารแพทย์ทหารบก. ปีที่ 71 ฉบับ
ที่ 2. เมษายน- มิถุนายน 2561 :105-112.
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ทัศพร ชูศักดิ์, เมธี สุทธศิลป์ และ กฤติเดช มิ่งไม้. (2561). ความผูกพันในการเป็นอาสาสมัคร
ของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า น (อสม.) อ าเภอไพศาลี จั ง หวั ด
นครสวรรค์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2. พฤษภาคมสิงหาคม 2561 : 245-251.
1.3.3 บทความทางวิชาการ
1.4 ประสบการณ์ในการสอน
4 ปี
1.5 ภาระงานสอน
1.5.1 วิชาสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
1.5.2 วิชาจริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล
1.5.3 วิชากฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ
1.5.4 วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานพยาบาล
1.5.5 วิชาสังคมศาสตร์สาธารณสุข
1.5.6 วิชาการวิจัยด้านการจัดการสถานพยาบาล
1.5.7 วิชาการตรวจ ประเมินและบาบัดโรคเบื้องต้น
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2. ชื่อ นายกริช นามสกุล เรืองไชย
2.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาโท ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557
ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
2554
โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยใน มหาสารคาม
อาหาร
2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
2.3.2 บทความวิจัย
กริ ช เรื อ งไชย และอภิ ญ ญา อุ ต ระชั ย . (2560). ความสัม พันธ์ ระหว่ างการแสวงหาอาหารว่างและ
การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เขตอาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี.
วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2560. (103 – 110). กาฬสินธุ์. หจก.กาฬสินธุ์การพิมพ์.
อภิญญา อุตระชัย และกริช เรืองไชย. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้พฤติกรรมการบริโภคขนม
และเครื่องดื่มรสหวานและภาวะโภชนาการของในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี. วันที่
16-19 พฤษภาคม 2560. (95 – 101). กาฬสินธุ์. หจก.กาฬสินธุ์การพิมพ์.
กริช เรืองไชย อภิญญา อุตระชัย และอารีย์ สงวนชื่อ. (2560). ความสัมพันธ์ของแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1. มกราคม –
มีนาคม 2560 : 410 – 417. ม.ป.พ.
2.3.3 บทความทางวิชาการ
2.4 ประสบการณ์ในการสอน
3 ปี
2.5 ภาระงานสอน
2.5.1 วิชาโภชนาศาสตร์สาธารณสุข
2.5.2 วิชาการส่งเสริมสุขภาพ
2.5.3 วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
2.5.4 วิชาการจัดการการเงินในสถานพยาบาล
2.5.5 วิชาหลักการตลาดในสถานพยาบาล
2.5.6 วิชาสัมมนาการจัดการสถานพยาบาล
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2.5.7 วิชาสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2.5.8 วิชาพฤติกรรมศาสตร์และความปลอดภัย
2.5.9 วิชาชีวสถิติ
2.5.10 วิชาพยาธิวิทยาเบื้องต้น
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3. ชื่อ นางสาวธธิธา นามสกุล เวียงปฏิ
3.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาโท ส.ม. (โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559
ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2556
3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
3.3.2 บทความวิจัย
ธธิธา เวียงปฏิ นาตยา ดวงประทุม และวิมลรัตน์ ถนอมศรีเดชชัย. (2560). พฤติกรรมการบริ โภค
ผลไม้สดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ในเอกสาร
สื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ Payap University Research
Symposium 2017. 10 กุมภาพันธ์ 2560. (171-179) เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ.
นาตยา ดวงประทุม ธธิธา เวียงปฏิ และรัตนาภรณ์ อาษา. (2560) พฤติกรรมป้องกันสุขภาพตนเอง
ของผู้ใช้แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการสุขศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 18. วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560. (272 – 281). ชลบุรี : บริษัท ซิตี้พริ้นท์
จากัด
ธธิธา เวียงปฏิ. (2561). ความรู้ เจตคติ พฤติกรรม และปัจจัย ที่มีผลต่อการบริโภคอาหารฟาสต์
ฟู้ ด ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ครั้ ง ที่ 9 “Local & Global Sustainability :
Meeting the Challenges & Sharing the Solutions” . วั น ที่ 20 มี น า ค ม 2561.
(658 – 665). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
3.3.3 บทความทางวิชาการ
3.4 ประสบการณ์ในการสอน
2 ปี
3.5 ภาระงานสอน
3.5.1 วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
3.5.2 วิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข
3.5.3 วิชาการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
3.5.4 วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
3.5.5 วิชาพื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.5.6 วิชาสุขภาพกับสิ่งแวดล้อม
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4. ชื่อ นางสาวนัชชา
นามสกุล ยันติ
4.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาโท ว ท . ม . ( ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร์ ) มหาวิทยาลัยมหิดล
2558
สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการ
ระบาด
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2555
ปริญญาตรี
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
2550
4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
4.3.2 บทความวิจัย
นัชชา ยันติ. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษา หลักสูตร
สาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง หนึ่ ง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี . วารสารวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์. ปีที่7 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม. 2560: 57-66.
4.3.3 บทความทางวิชาการ
รุจิรารักษ์ บุญยอด และนัชชา ยันติ. (2560). พลังทางการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ของสถานศึกษากับ
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1. มกราคม
– เมษายน. 2560: 133-140.
4.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
4.4 ประสบการณ์ในการสอน
2 ปี
4.5 ภาระงานสอน
4.5.1 วิชาศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล
4.5.1 วิชาภาษาภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรทางสาธารณสุข
4.5.2 วิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
4.5.3 วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข
4.5.4 วิชาหลักการควบคุมโรค
4.5.5 วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
4.5.6 วิชามลพิษกับสุขภาพ
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5. ชื่อ นายสุวัฒน์ นามสกุล ศิริแก่นทราย
5.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท
สม. (การบริหารสาธารณสุข)
ปริญญาตรี
สบ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ประกาศนียบัตร ป.สศ. (เทคนิคเภสัชกรรม)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร
ขอนแก่น

ปีที่จบ
2555
2553
2550

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
5.3.2 บทความวิจัย
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย และประจักร บัวผัน. การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
เภสั ช กรรม โรงพยาบาลชุ ม ชน เขตสาธารณสุ ข ที่ 12. วารสารวิ จั ย มข.
(ฉบั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา). ปี ที่ 12 ฉบั บ ที่ 14. เดื อ นตุ ล าคม – พฤศจิ ก ายน. 2555:
76-88.
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย. (2557). การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านใน
การดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือ ดออก ตาบลบ้านพร้าว อาเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวลาภู . ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ครั้ ง ที่ 1 “การวิ จั ย สถาบั น เพื่ อ การพั ฒ นาองค์ ก รสู่
ความยั่ ง ยื น ”. วั น ที่ 4-5 สิ ง หาคม 2557. (191-196). มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น .
ม.ป.พ.
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย.(2557). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจาหมู่บ้าน ตาบลโนนทัน อาเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลาภู. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. “การ
พัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน”. วันที่ 24 พฤษภาคม 2557.
(HS007 1-9). มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ม.ป.พ.
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย.(2558). ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ด้านสุขภาพกับพฤติ ก รรม
การป้องกันโรคมะเร็งท่อน้าดีของประชาชนในตาบลหนองภัยศูนย์ อาเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลาภู. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าว
ไกลสู่ประชาคมอาเซียน”. วันที่ 3 กรกฎาคม 2558. (484-497). มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์. ม.ป.พ.
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สุ วั ฒ น์ ศิ ริ แ ก่ น ทราย. (2558). การรั บ รู้ โ อกาสเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคและพฤติ ก รรม
การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในตาบลหนองภัยศูนย์ อาเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลาภู. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “สร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคม
อาเซี ย น”. วั น ที่ 18-19 มิ ถุ น ายน 2558. (113-121). วิ ท ยาลั ย นครราชสี ม า.
ม.ป.พ.
สุ วั ฒ น์ ศิ ริ แ ก่ น ทราย และนิ ต ยา พ้ น เหตุ . (2558). ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู้ด้าน
สุขภาพกับระดับน้าตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดสะเทียน อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวลาภู. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้ง ที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ”. วันที่ 22 กรกฎาคม
2559. (1520-1530). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. ม.ป.พ.
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านยาง
หลวงเหนือ ตาบลกุดจิก อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู. ในเอกสารสืบเนื่อง
การประชุ ม วิ ช าการและน าเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ “ราชธานี วิ ช าการ
ครั้งที่ 1”. วันที่ 29 กรกฎาคม 2559. (65 – 75). มหาวิทยาลัยราชธานี. ม.ป.พ.
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย. (2561). พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตาบล
โพธิ์ชัย อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู. การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราช
ภัฏเลยวิชาการ ประจาปี 2561”. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561. (2140 – 2146).
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
5.3.3 บทความทางวิชาการ
5.4 ประสบการณ์ในการสอน
6 ปี
5.5 ภาระงานสอน
5.5.1 วิชาการจัดการสถานพยาบาล
5.5.2 วิชาการจัดการการบริการสุขภาพ
5.5.3 วิชาการบริหารความเสี่ยงในสถานพยาบาล
5.5.4 วิชาการบริหารงานสาธารณสุข
5.5.5 วิชาการจัดการโครงการสุขภาพ
5.5.6 วิชาการพัฒนาภาวะผู้นาในระบบสุขภาพ
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ภาคผนวก จ
รายงานสรุปคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของสถานประกอบการ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์
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สรุปผลการวิจัยประกอบการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การวิ จั ย เรื่ อ ง คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ข องหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าการจั ด การสถานพยาบาล รายงานผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม
(Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานพยาบาล 2) นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ยวกับ คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลในความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในสถานพยาบาลจากแบบสอบถาม
ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานพยาบาล
การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ เป็นการรายงานเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตใน
ความเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในสถานพยาบาล ประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิตจากสถานพยาบาลในเขตจังหวักปทุมธานี
ตอนที่ 2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสถานพยาบาล
ตอนที่ 3 ความต้องการบัณฑิต หลั กสู ตรสาธารณสุข ศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาการจั ด การ
สถานพยาบาล
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีรายละเอียดดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิตจากสถานพยาบาลในเขตจังหวัดปทุมธานี
เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิตจากสถานพยาบาลต่างๆ ในเขตปทุมธานี จานวน 319 คน
สามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตาแหน่งงาน)
ตาแหน่งงาน
ความถี่
ร้อยละ
1. ผู้บริหารโรงพยาบาล
159
49.84
2. แพทย์
112
35.33
3. อื่นๆ
48
14.87
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.1 ข้างต้นพบว่า ตาแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นผู้บริหารโรงพยาบาล จานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 49.84 รองลงมาเป็นแพทย์จานวน 112 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.33 และอื่นๆ จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 14.87
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ลักษณะงาน)
ลักษณะงาน

ความถี่
170
21
23
105

ร้อยละ
53.31
6.31
7.26
33.12

1. ผู้บริหาร
2. แพทย์ และพยาบาล
3. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เช่น เภสัชกร
4. เจ้าหน้าที่สนับสนุนสายการแพทย์ เช่น
การเงิน ประชาสัมพันธ์
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.2 ข้างต้นพบว่า ลักษณะงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นผู้บริหาร จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 53.31 รองลงมาเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนสายการแพทย์
เช่น การเงิน ประชาสัมพันธ์จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 33.12 และแพทย์ และพยาบาลจานวน
21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.31 เป็นอันดับสุดท้าย
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ตารางที่ 4.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ลักษณะหน่วยงาน)
ลักษณะหน่วยงาน
ความถี่
ร้อยละ
1. สถานพยาบาล
310
97.47
2. สถานศึกษา
9
2.53
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.3 ข้างต้นพบว่าลักษณะหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นสถานพยาบาล จานวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 97.47 รองลงมาเป็นสถานศึกษา จานวน 8
คน คิดเป็นร้อยละ 2.53
ตารางที่ 4.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ที่ตั้ง)
ที่ตั้ง

ความถี่
ร้อยละ
1. ปทุมธานี
318
99.68
2. อื่นๆ
1
0.32
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.4 ข้างต้นพบว่า ที่ตั้ง ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อ ยู่ ที่
ปทุมธานีจานวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 99.68 รองลงมา คือ อื่นๆ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.32
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ตอนที่ 2 คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
เป็นความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล สามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 4.5 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล (ภาพรวม)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (ภาพรวม)

ˉx

S.D.

ระดับความ ลาดับ
คิดเห็น
ที่
เห็นด้วยมากที่สุด 1
เห็นด้วยมาก
5
เห็นด้วยมากที่สุด 3
เห็นด้วยมากที่สุด 2

1. ด้านจริยธรรม คุณธรรม
4.63 0.52
2. ด้านความรู้
4.18 0.69
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4.30 0.61
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 4.45 0.59
ความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4.19 0.68
เห็นด้วยมาก
4
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
4.35 0.60 เห็นด้วยมากที่สุด
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5 ข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวกับ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ
สถานพยาบาล(ภาพรวม) ทั้งนี้คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล (ภาพรวม) แต่ละด้าน ได้แก่ ด้านจริยธรรม คุณธรรม (xˉ
= 4.63) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ (xˉ = 4.45) และด้านทักษะทาง
ปัญญา (xˉ = 4.30 ) ตามลาดับ ส่วนด้านความรู้ (xˉ = 4.18 ) เป็นลาดับสุดท้าย
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ตารางที่ 4.6 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล ด้านจริยธรรม คุณธรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
ระดับความ ลาดับ
S.D.
ˉx
ด้านจริยธรรม คุณธรรม
คิดเห็น
ที่
1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
4.64
0.50 เห็นด้วยมากที่สุด 3
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง
4.67
0.48 เห็นด้วยมากที่สุด 1
3. มีความมานะอดทน
4.56
0.51 เห็นด้วยมากที่สุด 5
4. มีความตรงต่อเวลาและมีวินัยในตนเอง
4.61
0.52 เห็นด้วยมากที่สุด 4
5. เก็บรักษาความลับได้ดี
4.66
0.53 เห็นด้วยมากที่สุด 2
รวม
4.63
0.52 เห็นด้วยมากที่สุด
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.6 ข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวกับ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ
สถานพยาบาล ด้ า นจริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม ทั้ ง นี้ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ด้านจริยธรรม คุณธรรมแต่ละเรื่อง
ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง (xˉ = 4.67) เก็บรักษาความลับได้ดี (xˉ = 4.66) และมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต (xˉ = 4.64) ตามลาดับ ส่วนด้านมีความมานะอดทน (xˉ = 4.56) เป็นลาดับสุดท้าย
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ตารางที่ 4.7 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาลด้านความรู้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
ระดับความ
S.D.
ลาดับที่
ˉx
ด้านความรู้
คิดเห็น
1. จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี
4.35 0.63 เห็นด้วยมากที่สุด 2
2. รู้และเข้าใจหลักการงานในสถานพยาบาล
4.40 0.62 เห็นด้วยมากที่สุด 1
3. มีความรู้ศัพท์ทางการแพทย์
4.31 0.67 เห็นด้วยมากที่สุด 4
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งการ
4.32 0.57 เห็นด้วยมากที่สุด 3
ฟัง พูด อ่าน เขียน
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือ
4.30 0.64 เห็นด้วยมากที่สุด 5
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ทั้งการฟัง พูด อ่าน
เขียน
6. มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการจัดจ้าง
3.37 0.82
ไม่แน่ใจ
6
พัสดุครุภัณฑ์
รวม
4.18 0.69
เห็นด้วยมาก
ผลการศึ ก ษาตามตารางที่ 4.7 ข้ า งต้ น พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามเห็ นด้ วยมากเกี่ยวกับ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ
สถานพยาบาลด้านความรู้ ทั้งนี้คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ด้านความรู้แต่ละเรื่อง ได้แก่ รู้และเข้าใจหลักการงานใน
สถานพยาบาล (xˉ = 4.40) จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี (xˉ = 4.35) และมีความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน (xˉ = 4.32 ) ตามลาดับ ส่วนมีความรู้พื้นฐานด้าน
กฎหมายการจัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์ (xˉ = 3.37) เป็นลาดับสุดท้าย
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ตารางที่ 4.8 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาลด้านทักษะทางปัญญา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
ด้านทักษะทางปัญญา
มีทักษะคิดริเริ่มและเรียนรู้งานใหม่ๆ
มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีวิจารณญาณ
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
นานวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
มีความสามารถในการบริหารจัดการงานสานักงาน

ˉx

S.D.

4.33
4.28
4.32
4.42
4.20
4.25

0.58
0.66
0.65
0.63
0.60
0.59

ระดับความ ลาดับ
คิดเห็น
ที่
เห็นด้วยมากที่สุด 2
เห็นด้วยมากที่สุด 4
เห็นด้วยมากที่สุด 3
เห็นด้วยมากที่สุด 1
เห็นด้วยมาก
6
เห็นด้วยมากที่สุด 5

รวม
4.30 0.61 เห็นด้วยมากที่สุด
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.8 ข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวกับ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ
สถานพยาบาล ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา ทั้ ง นี้ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ด้านทักษะทางปัญญาแต่ละเรื่อง ได้แก่
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (xˉ = 4.42) มีทักษะคิดริเริ่มและเรียนรู้งานใหม่ๆ (xˉ =
4.33) และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีวิจารณญาณ (xˉ = 4.32 ) ตามลาดับ ส่วนนานวัตกรรมใหม่ๆ
มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน (xˉ = 4.20) เป็นลาดับสุดท้าย
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ตารางที่ 4.9 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาลด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
ระดับความ ลาดับ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
ˉx S.D.
คิดเห็น
ที่
รับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
4.42 0.61 เห็นด้วยมากที่สุด 4
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
2. จัดเก็บเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบ
4.37 0.62 เห็นด้วยมากที่สุด 5
3. มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
4.53 0.55 เห็นด้วยมากที่สุด 1
4. จัดลาดับความสาคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.48 0.53 เห็นด้วยมากที่สุด 2
5. ต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน 4.43 0.61 เห็นด้วยมากที่สุด 3
รวม
4.45 0.59 เห็นด้วยมากที่สุด
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.9 ข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวกับ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ
สถานพยาบาล ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ทั้งนี้คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบแต่ละเรื่อง ได้แก่ มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
(xˉ = 4.53) จัดลาดับความสาคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (xˉ = 4.48) และต้อนรับและอานวย
ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน (xˉ = 4.43 ) ตามลาดับ ส่วนจัดเก็บเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบ
(xˉ = 4.37) เป็นลาดับสุดท้าย
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ตารางที่ 4.10 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
ระดับความ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ ˉx
S.D.
ลาดับที่
คิดเห็น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความเข้าใจในเรื่องการคานวณ คณิตศาสตร์
3.92 0.69
เห็นด้วยมาก
5
เบื้องต้น
2. มีความเข้าใจในเรื่องการจัดทาระบบงบประมาณ 3.94 0.71
เห็นด้วยมาก
4
3. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (การใช้
4.39 0.64 เห็นด้วยมากที่สุด 2
โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน)
4. รายงานข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และรวดเร็ว 4.42 0.62 เห็นด้วยมากที่สุด 1
5. เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี
4.26 0.67 เห็นด้วยมากที่สุด 3
สารสนเทศ
รวม
4.19 0.68
เห็นด้วยมาก
ผลการศึ ก ษาตามตารางที่ 4.10 ข้ า งต้ น พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามเห็ น ด้ ว ยมากเกี่ ย วกับ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ
สถานพยาบาล ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ
สถานพยาบาล ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละ
เรื่อง ได้แก่ รายงานข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และรวดเร็ว (xˉ = 4.42) มีความรู้ความสามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์ (การใช้โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการ
ปฏิ บั ติ ง าน) (xˉ = 4.39) และเลื อ กใช้ รู ป แบบการสื่ อ สารด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (xˉ = 4.26)
ตามลาดับ ส่วนมีความเข้าใจในเรื่องการคานวณ คณิตศาสตร์เบื้องต้น (xˉ = 3.92) เป็นลาดับสุดท้าย
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ตารางที่ 4.11 ความต้ อ งการบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ
สถานพยาบาล
ความต้องการบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
1. ความต้องการนักจัดการสถานพยาบาล
2. ความจาเป็นในนักจัดการสถานพยาบาลต่อ
การทางานในหน่วยงาน
3. ความต้ อ งการรั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รการ
จัดการสถานพยาบาล ฝึกประสบการณ์วิ ช าชีพ
ในหน่วยงาน
4. ความต้ อ งการรั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รการ
จัดการสถานพยาบาล เข้าทางานในหน่วยงาน

ˉx

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

ลาดับ
ที่

3.63
3.68

0.81
0.70

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

2
1

3.49

0.76

เห็นด้วยมาก

4

3.50

0.62

เห็นด้วยมาก

3

รวม
3.58 0.68
เห็นด้วยมาก
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.11 ข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากเกี่ยวกับความ
ต้องการบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ทั้งนี้ความ
ต้องการบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลแต่ละเรื่อง
ได้แก่ความจาเป็ นในการมีนักจัดการสถานพยาบาลต่อการทางานในหน่วยงาน (xˉ = 3.68) ความ
ต้องการนักจัดการสถานพยาบาล (xˉ = 3.63) และความต้องการรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ
สถานพยาบาล เข้าทางานในหน่วยงาน (xˉ = 3.50) ตามลาดับ ส่วนความต้องการรับนักศึกษาหลักสูตร
การจัดการสถานพยาบาล ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน (xˉ = 3.49) เป็นลาดับสุดท้าย
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ตอนที่ 3 ความต้องการบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล
เป็ น ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล สามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 4.12 การวางแผนอัตราการเปิดรับบุคลากรในตาแหน่งงานด้านการจัดการสถานพยาบาล
การวางแผนอัตราการเปิดรับบุคลากรใน
ความถี่
ร้อยละ
ตาแหน่งงานด้านการจัดการสถานพยาบาล
1. มีตาแหน่งนี้ในสายงานขององค์การ
174
54.89
2. ยังไม่มีตาแหน่งรองรับในองค์การ
143
45.11
รวม
317
100
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.12 ข้างต้นพบว่า การวางแผนอัตราการเปิดรับบุคลากรใน
ตาแหน่งงานด้านการจัดการสถานพยาบาลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตาแหน่งนี้ในสายงาน
ขององค์การจานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 54.89 และยังไม่มีตาแหน่งรองรับในองค์การจานวน 143
คน คิดเป็นร้อยละ 45.11 ส่วน
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้ใช้บัณฑิตในสถานพยาบาลได้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ มี
รายละเอียดดังนี้
1. การผลิตนักจัดการสถานพยาบาล อยากให้เน้นทักษะด้านสานักงาน
2. ควรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
3. ควรมีความอดทน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้
4. ควรมีความอดทนและความคล่องตัว
5. ควรมีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ปัญหา ข้อขัดแย้ง
6. ควรเรียนภาษาของประเทศใน AEC ได้แก่ เขมร และพม่า
7. ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
8. เป็นตาแหน่งที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นนักจัดการสถานพยาบาลที่มีความรู้
9. ติ ด ต่ อ ผู้ ป่ ว ย จั ด การระบบสาระสนเทศเพื่ อการนั ด หมายผู้ ป่ วย การวิ เ คราะห์
ข้อบกพร่องของระบบเวชระเบียน
10. ไม่ค่อยมีคนรู้จักอาจทาให้ได้งานยาก
11. ไม่มีในโครงสร้าง กองอัตรากาลังยังไม่ทราบถึงลักษณะงาน
12. มีแนวโน้มต้องการบุคลากรสายงานนี้
13. บุคลิกภาพดี คล่องแคล่วว่องไว เรียนรู้งานเร็ว ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
14. อัตรากาลังที่เปิดรับไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษาที่จบออกมา
ส่วนที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ เป็นการรายงานเกี่ยวกับความต้องการศึกษาต่อ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห ลั กสู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การสถานพยาบาล คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย 4 ตอน
ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสารวจ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อลักษณะงานการจัดการสถานพยาบาล
ตอนที่ 3 ความต้ อ งการศึ ก ษาต่อ ระดับ ปริ ญ ญาตรี ห ลั กสู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีรายละเอียดดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสารวจ
เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของนักเรี ย นระดั บมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรือ เที ย บเท่ า ทั่ วประเทศ
จานวน 334 คน สามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 4.13 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ภูมิลาเนา)
ภูมิลาเนา
ความถี่
ร้อยละ
1. ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
183
54.79
2. ภาคเหนือ
22
6.58
3. ภาคตะวันออก
34
10.18
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
39
11.68
5. ภาคใต้
56
16.77
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.13 ข้างต้น พบว่าภูมิลาเนาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าทั่วประเทศส่วนใหญ่อยู่ภาคกลาง และกรุงเทพมหานครจานวน 183 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.79 รองลงมา คือ ภาคใต้จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 16.77 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 11.68 ตามลาดับ ส่วนภาคเหนือ จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.58
เป็นลาดับสุดท้าย
ตารางที่ 4.14 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ)
เพศ

ความถี่
ร้อยละ
ชาย
82
24.55
หญิง
252
75.45
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.14 ข้างต้น พบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าทั่วประเทศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 75.45 รองลงมาเป็นเพศ
ชาย จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 24.55
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ตารางที่ 4.15 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (อายุ)
อายุ

ความถี่
ร้อยละ
ไม่เกิน 15 ปี
79
23.65
16 ปี
252
75.45
มากกว่า 16 ปี
3
0.90
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.15 ข้างต้น พบว่าอายุของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าทั่วประเทศส่วนใหญ่อายุ 16 ปี จานวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 75.45 รองลงมา
ไม่เกิน 15 ปี จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 23.65 และมากกว่า 16 ปีจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ
0.90 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.16 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ระดับการศึกษาปัจจุบัน)
ระดับการศึกษาปัจจุบัน
ความถี่
ร้อยละ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
35
10.47
มัธยมศึกษาปีที่ 5
120
35.93
มัธยมศึกษาปีที่ 6
173
51.80
ปวช.
6
1.80
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.16 ข้างต้น พบว่า ระดับการศึกษาปัจจุบันของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั่วประเทศส่วนใหญ่กาลัง ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 51.80 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 120 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.93 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.47 ตามลาดับ ส่วนปวช.
จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ1.80 เป็นอันดับสุดท้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

131
ตารางที่ 4.17 การรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
1. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2. กิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
3. สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรม
หลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
4. ตราพระราชลัญจกร
5. ศูนย์ฝึกวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์

ความถี่
227
37

ร้อยละ
67.96
11.08

36
11
17

10.78
3.29
5.09

6

1.80

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.17 ข้างต้น พบว่าการรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ส่วนใหญ่จานวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 67.96 รองลงมา คือ กิจกรรม
ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล จานวน 37 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.08 และสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
จ านวน 36 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.78 ตามล าดั บ ส่ ว นโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 เป็นอันดับสุดท้าย
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ตารางที่ 4.18 การรู้จักเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การรู้จักเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ความถี่
ร้อยละ
1. การแนะนาจากผู้ปกครอง/รุ่นพี่
177
52.99
2. การแนะนาจากครูฝ่ายแนะแนว
75
22.46
3. การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏว
82
24.55
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.18 ข้างต้น พบว่าการรู้จักเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนใหญ คือ การแนะนาจากผู้ปกครอง/รุ่นพี่ จานวน 177 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.99 รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 24.55 ส่วนการแนะนาจากครูฝ่ายแนะแนว จานวน 75
คน คิดเป็นร้อยละ 22.46 เป็นอันดับสุดท้าย
ตารางที่ 4.19 การรู้จักเกี่ยวกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
การรู้จักเกี่ยวกับหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ความถี่
ร้อยละ
การจัดการสถานพยาบาล
1. Website
173
51.80
2. เพื่อน
66
19.76
3. อาจารย์แนะแนว
71
21.26
4. Facebook
24
7.18
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.19 ข้างต้น พบว่า การรู้จักเกี่ยวกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลรู้จักทาง Website จานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 51.80
รองลงมารู้จักจากอาจารย์แนะแนวจานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 21.26 และรู้จักจากเพื่อนจานวน
66 คน คิดเป็นร้อยละ 19.76 ตามลาดับ ส่วนรู้จักจาก Facebook จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ
7.18 เป็นอันดับสุดท้าย

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อลักษณะงานด้านการจัดการสถานพยาบาล
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เป็นความคิดเห็นต่อลักษณะงานด้านการจัดการสถานพยาบาล สามารถสรุปได้ตามตาราง
ดังนี้
ตารางที่ 4.20 ลักษณะงานด้านการจัดการสถานพยาบาล
ลักษณะงานด้านการจัดการสถานพยาบาล
1. ความสนใจในการทางานด้านบริหารจัดการงาน
สานักงานในธุรกิจสถานพยาบาล
2. ธุรกิจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเป็นธุรกิจที่มี
การเติบโตสูงมากในประชาคมอาเซียน
3. ธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาลเป็นธุรกิจที่มี ความ
ต้องการบุคลากรทางานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
4. อาชีพด้านการจัดการสถานพยาบาลเป็นอาชีพที่
จาเป็นต้องมีในสถานพยาบาล
5. หากท่ า นเรี ย นจบหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ข้าพเจ้า
มั่นใจว่ามีงานรองรับ
6. หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การจั ด การสถานพยาบาลเป็ น หลั ก สู ต รที่ ต รงต่ อ
ความต้องการและความสามารถของท่าน

ˉx

S.D.

ระดับความ ลาดับ
คิดเห็น
ที่

3.75

0.92

เห็นด้วยมาก

5

3.96

0.89

เห็นด้วยมาก

2

3.97

0.72

เห็นด้วยมาก

1

3.79

0.89

เห็นด้วยมาก

4

3.81

0.83

เห็นด้วยมาก

3

3.44

0.95

เห็นด้วยมาก

6

รวม
3.79 0.56 เห็นด้วยมาก
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.20 ข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากเกี่ ยวกับ
ลักษณะงานด้านการจัดการสถานพยาบาล ทั้งนี้ลักษณะงานด้านการจัดการสถานพยาบาลแต่ละเรื่อง
ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาลเป็นธุรกิจที่มีความต้องการบุคลากรทางานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ (xˉ =
3.97) ธุรกิจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูง มากในประชาคมอาเซียน (xˉ =
3.96) และหากท่านเรียนจบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
ข้าพเจ้ามั่นใจว่ามีงานรองรับ (xˉ = 3.81) ตามลาดับ ส่วนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสถานพยาบาลเป็นหลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการและความสามารถของท่าน (xˉ = 3.44)
เป็นลาดับสุดท้าย
ตารางที่ 4.21 ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าบารุงการศึกษาที่เหมาะสม
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าบารุง
ความถี่
ร้อยละ
การศึกษาที่เหมาะสม
1. เห็นด้วย
209
62.60
2. ไม่เห็นด้วย
125
37.40
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.21 ข้างต้นพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าบารุงการศึกษาที่
เหมาะสมส่วนใหญ่เห็นด้วย จานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 62.60 รองลงมา ไม่เห็นด้วย จานวน
125 คน คิดเป็นร้อยละ 37.40
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ตอนที่ 3 ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นความคิดเห็นต่อการศึกษาต่อระดับ ปริญ ญาตรี ห ลัก สูตรสาธารณสุข ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์สามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 4.22 ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสถานพยาบาล
ประเด็น

ˉx

S.D.

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ
2. ความพร้อมของท่านในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
3. ความสนใจที่จ ะเลือกเรีย นในหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
4. การส าเร็จ การศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช าการจัดการสถานพยาบาลทาให้หางานทาได้ง่ายกว่า
สาขาวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
5. หลั ก สู ต รสาธารณสุข ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการจัดการ
สถานพยาบาล เป็ น หลั ก สู ต รที่ ต รงต่ อ ความต้ อ งการและ
ความสามารถของท่าน
6. การเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาลจาเป็นต้องมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่
โรงพยาบาลเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้จริง
7. ผู้ ที่ จ ะเข้ า เรี ย นในหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล จาเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้
ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
8. ผู้ ที่ จ ะเข้ า เรี ย นในหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิช าการจัดการสถานพยาบาล จ าเป็นต้องมีใจรักในงาน
บริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อคนรอบข้าง
รวม

3.69

0.84

ระดับความ
ลาดับที่
คิดเห็น
เห็นด้วยมาก 5

3.95
3.41

0.89
0.89

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

3
8

3.59

0.78

เห็นด้วยมาก

6

3.50

0.91

เห็นด้วยมาก

7

3.76

0.90

เห็นด้วยมาก

4

3.96

0.89

เห็นด้วยมาก

2

3.97

0.98

เห็นด้วยมาก

1

3.61

0.51

เห็นด้วยมาก

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.22 ข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากเกี่ ยวกับ
ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล ทั้งนี้ความต้องการศึกษาต่อระดั บปริญ ญาตรี หลั กสู ตรสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลแต่ละเรื่อง ได้แก่ ผู้ที่จะเข้าเรีย นในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลจาเป็นต้องมีใจรักในงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อ
คนรอบข้าง (xˉ = 3.97) ผู้ที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
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สถานพยาบาลจาเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (xˉ = 3.96) และความพร้อม
ของท่านในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (xˉ = 3.95) ตามลาดับ ส่วนความสนใจที่จะเลือกเรียนใน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล (xˉ = 3.41) เป็นลาดับสุดท้าย
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่าได้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะ
ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีรายละเอียด
ดังนี้
1. ควรจะประชาสัมพันธ์ให้มีการรู้จักหลักสูตรมากกว่านี้
2. สาขาใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จัก และยังไม่เข้าใจว่าคืออะไร
3. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น จัดกิจกรรมให้รุ่นพี่มาแนะแนว
4. มีบุคลิกภาพที่ดี และกริยามารยาทที่ดีงาม
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ภาคผนวก ฉ
รายงานการวิพากษ์หลักหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
*********************************************
คณะกรรมการผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
1. อาจารย์ ดร.ทัศพร
ชูศักดิ์
2. อาจารย์ ดร.รภัทรภร เพชรสุข
3. อาจารย์ ดร.ปริญญา จิตอร่าม
4. อาจารย์ ดร.ยงยุทธ สงวนชม
5. อาจารย์นัชชา
ยันติ
6. อาจารย์กริช
เรืองไชย
7. อาจารย์ธธิธา
เวียงปฏิ
8. อาจารย์สุวัฒน์
ศิริแก่นทราย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
1. นายสุเทพ
2. อาจารย์เนตรนภา

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บุญสูตร
สาสังข์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 8.00 น.
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
1. ข้อเสนอแนะของ อาจารย์ ดร.รภัทภร เพชรสุข มีดังนี้
1.1 เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดในส่ ว นของอาชี พ ที่ ส ามารถประกอบได้ ห ลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษา
เนื่องจากนักศึกษาสามารถทางานในโรงพยาบาลเอกชนได้ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาล
เท่านั้น
1.2 แนะนาให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาและรายละเอียดของวิชาการบริหารสถานพยาบาล และ
วิชาการจัดการสถานพยาบาลว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งควรแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของ
สองวิชานี้อย่างชัดเจน และแนะนาให้ตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชา หากเป็นวิชาที่เน้นการ
บริหารจะใช้คาว่า administration ถ้าเป็นการจัดการจะเป็นคาว่า management
1.3 ควรมี ก ารจั ด แหล่ ง ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามเหมาะสมและ
เกิดประโยชน์กับนักศึกษา ควรเน้นให้นักศึกษาฝึกทักษะความสามารถทางด้านศัพท์ทางการแพทย์
ซึ่งเป็นทักษะที่สาคัญมาก มีการฝึกปฏิบัติงานมากกว่านี้ ไม่ใช่ แค่ปี 4 เพียงชั้นปีเดียว เพื่อที่นักศึกษา
จะได้มีความพร้อม มีทักษะ ได้เห็นสภาพจริงและนากลับมาแลกเปลี่ยนความรู้ในห้องเรียน นอกจากนี้
นักศึกษายังได้รับโอกาสในการทางานในแหล่งที่นักศึกษาไปฝึกงาน
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1.4 ควรปรับชื่อรายวิชา การจัดการความขัดแย้ง และการเจรจาต่อรองในสถานพยาบาล
เนื่องจาก การเจรจาต่อรองเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความขัดแย้ง ดังนั้นจึงควรนาการเจรจาต่อรอง
ไปเป็นคาอธิบายรายวิชา การจัดการความขัดแย้งในสถานพยาบาล เพื่อความชัดเจนของเนื้อหาการ
เรียนการสอน
1.5 แนะนาให้ตัดคาลงท้ายว่า สถานพยาบาล ออกจากรายชื่อวิชา เนื่องจากส่วนมากจะลง
ท้ายด้วยคาว่าสถานพยาบาล ในบางวิชาหากสามารถตัดคาว่าสถานพยาบาลออกได้ จะได้ความ
กระชับมากกว่านี้ หรือถ้าจะคงไว้เพื่อความเด่นชัดของหลักสูตรก็สามารถคงไว้ได้ในบางรายวิชา
1.6 ควรระบุรายละเอียดคาอธิบายรายวิชาการจัดการสถานพยาบาล ในส่วนของการจัด
อัตรากาลังของสถานพยาบาลแต่ละประเภทว่าเป็นอัตรากาลังของอะไร เช่น แพทย์ พยาบาล หรือ
ประเภทหน่วยงาน ซึ่งใช้หลักในการคานวณต่างกัน เช่น การคานวณอัตรากาลัง ของพยาบาลต้ อง
พิจารณาถึงระดับความเจ็บป่วยด้วย เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะของ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ สงวนชม มีดังนี้
2.1 ควรพิจารณาชื่อปริญญาและวุฒิการศึกษาให้เหมาะสม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจาก
สาธารณสุขศาตรบัณฑิต เป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต อาจส่งผลทาให้จานวนนักศึกษาลดลง
2.2 แนะนาให้ทางหลักสูตรเน้นฝึกสหกิจศึกษาให้เฉพาะเจาะจงและเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาก่อนไปสหกิจ เมื่อนักศึกษามีความรู้ที่พร้อมฝึกสหกิจ ศึกษาแล้วจะสามารถวิเคราะห์ ถึ ง
ศักยภาพของตนเองและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสหกิจมากขึ้น และนักศึกษาควรจะมีทักษะ
ที่ตนเองที่ถนัดเกี่ยวกับงานในการจัดการสถานพยาบาลอย่างน้อย 2 ทักษะ ที่เป็นทักษะสาคัญของ
นักศึกษาในสาขาวิชา
2.3 ควรให้นักศึกษามีการเรียนรู้ในเรื่อง service plan ของกระทรวงสาธารณสุข เพราะเป็น
เรื่องสาคัญและเป็นสิ่งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพของทุกหน่วยงานด้านสุขภาพ
2.4 ควรพิจารณาถึงเนื้อหา ชั่วโมงการสอนในรายวิชากฎหมายและจริยธรรมในการจัดการ
สถานพยาบาล เนื่ อ งจากเป็ น วิ ช าที่ ยุ บ รวมกั นระหว่ า งวิช าทางกฎหมายและวิช าที่ เ กี่ ย วข้ องกับ
จริยธรรม
2.5 แนะน าให้ ป รั บ แก้ แ ผนจั ด การศึ ก ษา วิ ช าการจั ด การบริ ก ารสุ ข ภาพ ควรเรี ย นก่อน
รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากต้องเป็นพื้นฐานของวิชาดังกล่าว
2.6 ควรพิจารณาแผนจัดการเรียนการสอนในปีที่ 2 เทอม 1 และ เทอม 2 ซึ่ง รายวิชาการให้
รหัสโรคและหัตถการ เป็นส่วนหนึ่งของงานเวชสถิติ และเวชสถิติเป็นส่วนหนึ่งของเวชระเบียน ดังนั้น
จึง ควรเรียนรายวิชาการให้รหัสโรคและหัตถการ ก่อนรายวิชาเวชระเบียนเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้
ในวิชาต่อ ๆ ไป
3. ข้อเสนอแนะของ อาจารย์ ดร.ปริญญา จิตอร่าม มีดังนี้
3.1 ควรทบทวนปรัชญาและหลักสูตรให้มีความชัดเจนว่าต้องการผลิตนักศึกษามีค วามรู้
ทักษะด้านใด โดยหลักสูตรนี้มีความชัดเจนว่าเป็นหลักสูตรทางด้านวิชาการ ซึ่งนักศึกษาต้องรับทราบ
ในจุดนี้ เสนอแนะให้ปรับ ปรัชญาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับชื่อหลักสูตรรวมถึง อัตลักษณ์ของ
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บัณฑิต ควรให้มีความชัดเจน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดสุขภาพ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
ไม่ ใ ช่ ต ลาดหลั ก ในปั จ จุ บั น ควรก าหนดไปว่ า เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว เป็ น นั ก สาธารณสุ ข ที่ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการในเรื่องใดบ้าง กาหนดให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
3.2 ให้ตรวจสอบตัวเลขหน่วยกิต ให้มีความถูกต้องทั้งในรายวิชาและแผนการจัดการเรียน
การสอนเนื่องจากข้อมูลในแต่ละส่วนไม่ตรงกัน ควรทบทวนตัวเลขให้ถูกต้อง
3.3 ควรมีความร่วมมือกับชมรมผู้บริหารในระดับรองลงมา เช่น หัวหน้าฝ่ายบริหารของ
โรงพยาบาล สมาคมนักจัดการงานทั่วไป เป็นต้น
3.4 เห็นด้วยในเรื่องการเพิ่มการฝึกทักษะการบริหารจัดการในรายวิชาทางด้านสาธารณสุข
เช่น รายวิชาส่งเสริมสุขภาพ ในคาอธิบายรายวิชาลงลึกไปถึงการฝึกปฏิบัติ ซึ่งควรให้นักศึกษาได้มีการ
ฝึกปฏิบัติมากขึ้นเช่นเดียวกันกับรายวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ วิทยาการระบาด เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ควรจะให้แนวคิดแก่นักศึกษาเพื่อไปดาเนินการศึกษาด้วย
ตนเอง ส าหรั บ วิ ช าหลั ก การสาธารณสุ ข ก็ ไ ม่ ต้ อ งเน้นในเรื่องการปฏิบั ติ เ พราะเป็ นวิช าที่ ว่าด้วย
หลักการ
3.5 เห็นด้วยกับ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ สงวนชม ที่ควรพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้พร้อมก่อน
การไปฝึกสหกิจศึกษา เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติง านจริงในหน่วยงาน และถ้ามีการฝึกวิชาชีพ
เพิ่มเติมในช่วงปิดภาคการศึกษา ควรประสานงานกับแหล่งฝึกเพื่อออกใบรับรองให้นักศึกษานาไปใช้
ประโยชน์ในการสมัครงานได้ด้วย
3.6 เพิ่มการประเมินทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพเพื่อเตรียมไว้สาหรับช่องทางในการ
พัฒนาเป็นหลักสูตรทางวิชาชีพ
3.7 ควรเพิ่มหน่วยกิตรายวิชาการบริหารความเสี่ยงในสถานพยาบาล การเงินและการจัดซื้อ
จัดจ้างในสถานพยาบาล และการบริหารงานเวชระเบียน เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มีความสาคัญในการ
ทางานในสถานพยาบาล
3.8 ควรเพิ่มเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหน่วยงาน มาตรฐานต่าง ๆ ของ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพของสถานพยาบาล เพราะปัจจุบันนี้มีการตรวจสอบ การประเมินมาตรฐาน
การดาเนินการของหน่วยงานมากขึ้น
3.9 เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดในส่ ว นของอาชี พ ที่ ส ามารถประกอบได้ ห ลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษา
เนื่องจากสาขาวิชานี้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การ
บริหารส่วนตาบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจากมีความต้องการเจ้าหน้าที่ ลักษณะนี้
ไปช่วยในการทางาน
3.10 ควรตรวจสอบพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาล เพื่อพัฒนาแนวทางให้ มี
ความถูกต้อง และไม่ขัดต่อหลักของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
4. ข้อเสนอแนะของ นายสุเทพ บุญสูตร มีดังนี้
4.1 แนะนาให้หลักสูตรผลิต บั ณฑิต ตามความต้ องการของตลาดแรงงานในปั จจุ บัน เช่น
ในระบบของกระทรวงสาธารณสุข มีการรับสมัครลูกจ้างเพื่อเข้ามาช่วยทางาน ในการคัดเลือกจะเน้น
ทักษะการปฏิบัติจริงในด้านการบริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ การบริหารเวชระเบียน การจัดการ
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คุณภาพขององค์กร ซึ่งในปัจจุบันมีนักศึกษาของสถาบันเอกชนที่ผลิตนักศึกษาด้านการบริหารจัดการ
โรงพยาบาล ได้รับการคัดเลือกเข้ามาทางานเป็นจานวนมาก
4.2 เห็ น ด้ ว ยกั บ ที่ ห ลั ก สู ต รมีเ รี ย นวิช าวิ ท ยาการระบาด เพราะเป็ น วิ ช าที่ ส ามารถนาไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ จ ริ ง และควรเพิ่ ม เนื้ อ หาวิ ช าเกี่ ย วกั บ ความรอบรู้ ท างสุ ข ภาพ (health literacy)
เนื่องจากปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพที่ไม่ถูกต้องในสื่อสังคมออนไลน์
4.3 ควรพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องของการเงินการพัสดุ เรือ่ งการจัดการบริหารความเสี่ยง
และระบบพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล ให้นักศึกษาเห็นภาพตามหลักการของหน่วยงานและเน้น
การฝึกทักษะด้านนี้
4.4 เห็นด้วยกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วงปิดภาคการศึกษาเพิ่มเติม เพราะนักศึกษา
จะได้มีประสบการณ์จริงในการทางานและนามาเรียนรู้ต่อยอดในห้องเรียนได้ และเป็นช่องทางในการ
ทางานในแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไปในอนาคต
4.5 เห็นด้วยกับรายวิชาการจัดการความขัด แย้ง และการเจรจาต่อรองในสถานพยาบาล
เนื่องจากในปัจจุบันนี้หน่วยงานสถานพยาบาลประสบปัญหาเรื่องการฟ้องร้องกันมาก หากนักศึกษา
มีความรู้เรื่องการจัดการความขัดแย้งได้ และนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในหน่วยงาน
5. ข้อเสนอแนะของ อาจารย์เนตรนภา สาสังข์ มีดังนี้
5.1 ควรปรับรายวิชาอนามัยสิ่ง แวดล้อมและการจัดการ เป็นรายวิชาการจัดการอนามั ย
สิ่งแวดล้อม ส่วนรายวิชาการจัดการสถานพยาบาล ควรให้นักศึกษาลงฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาลจริง
และรายวิชาการพัฒนาระบบคุณภาพ ควรเพิ่ม เนื้อหาเกี่ยวกับ HA JCI เข้าไปในคาอธิบายรายวิ ชา
และเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารคลังยา พัสดุ และเวชภัณฑ์
5.2 แนะน าให้ ป รั บ แก้ แ ผนจั ด การศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาควรเรี ย นวิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ แ ละ
สรีรวิทยา รายวิชาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ก่อนรายวิชาศัพท์ทางการแพทย์ เพื่อจะได้มีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับชื่อโรค ระบบอวัยวะของร่างกาย
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 16.30 น.

(ลงชื่อ)...................................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
(อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย)
กรรมการและเลขานุการ
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
(อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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หลักสูตร ส.บ. (การจัดการสถานพยาบาล) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 กับ หลักสูตร ส.บ. (การจัดการสถานพยาบาล) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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หลักสูตรปรับปรุง

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Public Health Program in Hospital Management

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Public Health Program in Hospital Management

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการสถานพยาบาล)
ชื่อย่อ : ส.บ. (การจัดการสถานพยาบาล)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Public Health (Hospital Management)
ชื่อย่อ : B.P.H. (Hospital Management)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการสถานพยาบาล)
ชื่อย่อ : ส.บ. (การจัดการสถานพยาบาล)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Public Health (Hospital Management)
ชื่อย่อ : B.P.H. (Hospital Management)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
: คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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เหตุผลการปรับปรุง
ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนคณะเนื่องจากมี
การจัดตั้งคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
จึงย้ายมาสังกัด กับคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
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4. ปรัชญา
4. ปรัชญา
เปลี่ยนให้มีความ
มุ่ง ผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการจัดการสถานพยาบาลให้
มุ่งผลิตบัณฑิต สาขาการจัดการสถานพยาบาล ด้านการบริหารเวชระเบียน การ สอดคล้องกับ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนทั้งในประเทศและประชาคมอาเซียนอย่าง บริหารการเงิน พัสดุและเวชภัณฑ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการคุณภาพของ วัตถุประสงค์ในการผลิต
สร้างสรรค์ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นฐานในการดาเนินชีวิต
องค์กร ให้ตอบสนองความต้องการทั้งในประเทศและประชาคมอาเซียนโดยมีคุณ ธรรม บัณฑิต
จริยธรรม
5. หลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13
หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
102 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
95
หน่วยกิต
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
86
หน่วยกิต
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก
9
หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต

5. หลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 30
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
102
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
95
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
89
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก
6
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
7
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต

- คงจานวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร
138 เท่าเดิม
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6. คาอธิบายรายวิชา
PHH101 ระบบสุขภาพและการจัดการ
2(2-0-4)
Health Systems and Management
ความสาคัญและองค์ประกอบของระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพต่างๆ
รวมถึงความรับผิดชอบและบทบาทของการบริการ ธรรมชาติและลักษณะของงานบริการ
สุขภาพ การพัฒนาระบบสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ
PHH102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารในสถานพยาบาล
2(1-2-3)
English for Communication in Hospital
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร การสนทนาระหว่างผู้
ให้บริการกับผูร้ ับบริการ การใช้ภาษาอังกฤษในการสอบถามประวัติการเจ็บป่วย การ
ตรวจร่างกายทั่วไป การส่งผลแลปทางห้องปฏิบัติการ การใช้ยา การแนะนาอาหาร การ
แนะนาผู้รับบริการเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการของโรงพยาบาล การใช้บริการห้อง
ตรวจ การสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ทางสุขภาพ การประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล
4163201 อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
3(3-0-6)
PHH103 อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
2(1-2-3)
Environmental Health and Management
Environmental Health and Management
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาถึงปัญหาและ
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผล สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุ ขภาพ
ต่อสุขภาพอนามัยการเกิดโรคต่างๆที่มี
โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมและป้องกัน
โรค

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

วิชาใหม่เพื่อให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ
บริการสุขภาพและ
ระบบประกันสุขภาพ

วิชาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรูแ้ ละ
ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ
สาหรับการสื่อสารใน
สถานพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้อง
ปรับรหัสรายวิชา ลด
หน่วยกิต และปรับ
คาอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลุมเนื้อหา
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หลักสูตรเดิม
4162301 กฎหมายการจัดการสถานพยาบาล
2(2-0-4)
Laws for Hospital Management
กฎหมายและข้ อ บั ง คับ ที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บการสาธารณสุข การจัด การ
สถานพยาบาล กฎหมายควบคุมอาคารข้อบังคับแพทย์สภา การประกอบโรคศิลป์
ของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ สิทธิผู้ป่วย การประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน การประกันภัยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค กฎหมายด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

หลักสูตรปรับปรุง
PHH201 กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล 3(3-0-6)
Laws and Ethics in Hospital Management
ความหมาย แนวคิด ความสาคัญ ที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
สาธารณสุข บทบาทของกฎหมายในการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ขอบเขต ความรับผิดชอบของนักสาธารณสุขต่อกฎหมายสาธารณสุข
และการแพทย์ จริยธรรมทั่วไปในสังคมที่เหมาะสม จริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข ความสาคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมของบุคลากรใน
งานการดูแลรักษาสุขภาพ ระเบียบการปฏิบัติ พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบอาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประเด็นจริยธรรมทางด้านสาธารณสุข ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการพัฒนาจริยธรรม

4163102 จริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล
2(2-0-4)
Ethics in Hospital Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4162402 การจัดการสถานพยาบาล 2
ความหมายและความสาคัญของจริยธรรม จิตสานึก ความรับผิดชอบ
และจริยธรรมในการบริหารจัดการสถานพยาบาลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่
ผู้ป่วย พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมทั้งจริยธรรมในการร่วม
รับผิดชอบ สิ่งแวดล้อมและสังคม ที่มาของปัญหาจริยธรรม วิธีการสร้างจริยธรรม
ให้เกิดขึ้นในองค์ กร ความรับผิดชอบระดับต่างๆในการบริหารจัดการและการ
กากับดูแลที่ดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เหตุผลการปรับปรุง
เป็นการควบรวมเนื้อหา
และบูรณาการเนื้อหา
รายวิชากฎหมายการ
จัดการสถานพยาบาล
กับจริยธรรมในการ
จัดการสถานพยาบาล
เพื่อความกระชับใน
เนื้อหาและลดจานวน
หน่วยกิตลง
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4163103 การให้รหัสโรค ICD-10 และการวินิจฉัยโรคร่วม 2(2-0-4)
ICD-10 Coding and Diagnosis Related Group
รายวิช าที่ต้องเรียนมาก่อน: 4162101 ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารใน
สถานพยาบาล
ประวัติความเป็นมา หลักการการให้รหัส การใช้หนังสือ ICD-10 ICD-9
การฝึกปฏิบัติการให้รหัส ข้อผิดพลาดในการให้รหัส ประโยชน์ในการนา ICD-10
มาใช้พัฒนาข้อมูลของสถานพยาบาล การให้ร หัสหัตถการ ขั้นตอนการให้รหัส
หัตถการและฝึกปฏิบัติ แนวคิดระบบการวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) การคานวณ DRG
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทา DRG
4143604 การบริหารงานสาธารณสุข
3(3-0-6)
Public Health Administration
แนวคิด และหลักการบริหารทั่วไป การบริหารงานสาธารณสุข การ
วิเคราะห์นโยบาย และแผนพัฒนาการสาธารณสุข การวางแผนงานโครงการด้าน
สาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบั ติ
ราชการ มาตรการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข และ นักบริหารงานสาธารณสุข การ
จัดการความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุข

หลักสูตรปรับปรุง
PHH202 การให้รหัสโรคและหัตถการ
2(1-2-3)
Disease Coding and Procedure
หลักการและแนวทางการให้รหัสโรค จุดมุ่งหมายการลงรหัสโรคและรหัส
หัตถการโดยใช้บัญชีจาแนกโรคระหว่างประเทศ ลักษณะรหัสและวิธีการใช้บัญชีจาแนก
โรคระหว่างประเทศ การค้นหารหัสจากดรรชนี เครื่องหมายพิเศษ การตรวจสอบ
คาอธิบาย และฝึกปฏิบัติการบันทึกรหัสโรคและรหัสหัตถการ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)
จุดประสงค์และความสาคัญของ DRG ข้อผิดพลาดในการให้รหัส การนาไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาการบันทึกข้อมูลโรคและหัตถการในสถานพยาบาล

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา
ชื่อวิชา หน่วยกิต และ
คาอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลุมเนื้อหา และ
ปรับปรุงหน่วยกิตที่เน้น
การปฏิบตั ิยิ่งขึ้น

PHH203 หลักการบริหารสถานพยาบาล
3(3-0-6)
Principal Hospital Administration
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร หลักการและกระบวนการบริหารงาน
สาธารณสุข ทฤษฎีการบริหาร การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข การกาหนดนโยบาย การ
วางแผนการจัดองค์กร อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การบริหารงานบุคคล ภาวะผู้นา
การอานวยการ การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ

ปรับรหัสรายวิชา
ชื่อวิชา และคาอธิบาย
รายวิชาให้ครอบคลุม
เนื้อหา และเป็น
หลักการบริหารที่
สอดคล้องกับสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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4162101 ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล 2(2-0-4)
Medical Terminology for Hospital Communication
ความรู้ทางด้านศัพท์ต่างๆ ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการสถานพยาบาลโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
เช่น ระบบต่างๆ ของร่างกาย โครงสร้างของคาศัพท์ทางการแพทย์ การจาแนก
ส่วนประกอบของคา คาจากัดความของศัพท์ต่างๆ ทางการแพทย์ที่ใช้ในการพูด
และเขียนในกระบวนการวินิจฉัยโรค การรักษาทางการแพทย์และชื่อโรคต่างๆ ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการติดต่อสื่อสารใน
ระบบสุขภาพ
4164104 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
ในสถานพยาบาล
2(1-2-3)
Information Technology Management and Its
Application in Hospital
ความรู้เบื้องต้นด้านการจัด การเวชศาสตร์ส นเทศที่ เชื่อมโยงมาจาก
ระบบเวชระเบียนของสถานพยาบาล การนาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใ นงาน
รั ก ษาพยาบาล การส ารวจระบบข้ อ มูล ด้ านสุ ข ภาพอนามั ย การบั น ทึ ก แปล
ความหมาย การรักษา การสืบค้น วิเคราะห์ระบบต้นทุน ความคุ้มทุน และการ
ประเมินผล การจัดทามาตรฐาน การเก็บรวบรวม การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และ
นาสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานพยาบาล

หลักสูตรปรับปรุง
PHH204 ศัพท์ทางการแพทย์
2(1-2-3)
Medical Terminology
คาศัพท์และอักษรย่อที่เกี่ยวระบบ โครงสร้าง อวัยวะในร่างกาย การเจ็บป่วย
โรค การวินิจฉัย การทาหัตถการ การรักษา การอ่านและแปลความหมายข้อมูลบนบัตร
บันทึกการตรวจผู้ป่วย ผลจากห้องปฏิบัติการ ศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์
รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์

PHH205 การจัดการระบบสารสนเทศและข้อมูลสุขภาพ
3(2-2-5)
Information system Management and Health Data
ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการเวชศาสตร์สนเทศที่เชื่อมโยงมาจากระบบเวช
ระเบียนของสถานพยาบาล การนาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานรักษาพยาบาล การ
สารวจระบบข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย การบันทึก แปลความหมาย การรักษา การสืบค้น
วิเคราะห์ระบบต้นทุน ความคุ้มทุน และการประเมินผล การจัดทามาตรฐาน การเก็บ
รวบรวม การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และนาสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
สถานพยาบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา
ชื่อวิชาให้กระชับ
และคาอธิบายรายวิชา
ให้ชดั เจนและ
ครอบคลุมเนื้อหา และ
ปรับปรุงหน่วยกิตที่เน้น
การปฏิบตั ิยิ่งขึ้น

ปรับรหัสรายวิชา
ชื่อวิชา และเพิ่มหน่วย
กิต เนื่องจาก
เป็นรายวิชาที่สอดคล้อง
กับคุณลักษณะของ
บัณฑิตในสาขาวิชา
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4163405 ระบบเวชระเบียนเพื่อการจัดการสถานพยาบาล
Medical Record System for Hospital Management 3(3-0-6)
รายวิช าที่ต้องเรียนมาก่อน : 4162101 ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารใน
สถานพยาบาล
นโยบายและหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวชระเบียนของ
สถานพยาบาล งานบริการเวชระเบียน มาตรฐานการบันทึก เวชระเบียน การ
บันทึกรหัสและจัดทาดัชนีโรคเพื่อนาไปประมวลผลเป็นสารสนเทศในการดูแล
ผู้ป่วย การรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลการประเมิน ปรับปรุงและ
ทบทวนระบบบริหารเวชระเบียนและเวชสถิติ
4162401 การจัดการสถานพยาบาล 1
3(3-0-6)
Hospital Management 1
พัฒนาการความเป็นมาของสถานพยาบาลความหมาย หน้าที่ ประเภท
ของสถานพยาบาล การจั ด ตั้ ง สถานพยาบาล การวางแผนก ารก่ อ สร้ า ง
สถานพยาบาล การจั ด องค์ ก รในสถานพยาบาล การจั ด อั ต ราก าลั ง ของ
สถานพยาบาลแต่ละประเภท แนวคิด หลักการ การบริหารหน่วยงานต่างๆ ด้าน
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล งานบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วย
ใน งานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานควบคุมและป้องกันการติด เชื้อ งาน
บริการ การพยาบาล งานพยาธิชีววิทยา งานรัง สีวิทยา งานเภสัช กรรม งาน
กายภาพบาบัด งานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

หลักสูตรปรับปรุง
PHH206 ระบบบริหารเวชระเบียน
3(2-2-5)
Medical Record System Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : PHH 204 ศัพท์ทางการแพทย์
นโยบายและหลั ก การปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ การบริห ารจัด การเวชระเบี ย นของ
สถานพยาบาล งานบริการเวชระเบียน มาตรฐานการบันทึก เวชระเบียน การบันทึกรหัส
และจัดทาดัชนีโรคเพื่อนาไปประมวลผลเป็นสารสนเทศในการดูแลผู้ป่วย การรักษาความ
ปลอดภัยและความลับของข้อมูล การประเมิน ปรับปรุง และทบทวนระบบบริหารเวช
ระเบียนและเวชสถิติ

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา
ชื่อวิชา หน่วยกิต และ
คาอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลุมเนื้อหา และ
ปรับปรุงหน่วยกิตที่เน้น
การปฏิบตั ิยิ่งขึ้น

PHH207 การจัดการสถานพยาบาล
3(3-0-6)
Hospital Management
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสถานพยาบาล พัฒนาการความ
เป็นมาของสถานพยาบาล ประเภทของสถานพยาบาล การจัดตั้งสถานพยาบาล ลักษณะ
งานของสถานพยาบาล การจัดองค์กรในสถานพยาบาล การจัดอัตรากาลังของบุคลากร
และสถานพยาบาลแต่ละประเภท ระบบงานของสถานพยาบาล หลักการบริหารหน่วยงาน
ด้านการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล หลักการบริหารหน่วยงานด้านสนับสนุนบริการ
รักษาพยาบาล การควบคุมกากับและพัฒนาสถานพยาบาล

ปรับรหัสรายวิชา และ
เป็นการควบรวมเนื้อหา
และบูรณาการเนื้อหา
รายวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล 1 และ
การจัดการ
สถานพยาบาล 2
เพื่อความกระชับใน
เนื้อหาและลดจานวน
หน่วยกิตลง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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หลักสูตรเดิม
4162402 การจัดการสถานพยาบาล 2
3(3-0-6)
Hospital Management 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4162401 การจัดการสถานพยาบาล 1
กิจ กรรมและการบริหารงานด้านสนับสนุนบริการรักษาพยาบาลการ
ควบคุมกากับงานบริหารในสถานพยาบาล งานสารบรรณ งานโภชนาการ งานรับ
ผู้ป่วยใน งานจ่ายของปราศจากเชื้อกลาง งานคหกรรมและซักฟอกผ้า งานรักษา
ความปลอดภัยในสถานพยาบาล งานประชาสัมพันธ์ งานการตลาด การบริหาร
คู่ สั ญ ญา งานวิ ศ วกรรมในสถานพยาบาล งานบริ ห ารวิ ช าการและฝึ กอบรม
เป็นต้น
4164106 การจัดการโครงการสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Project Management
แนวคิด หลักการ ความจ าเป็นในการบริหารโครงการสุขภาพต่ า งๆ
ของสถานพยาบาล การวางแผนปฏิบัติการของโครงการสุขภาพ วงจรชีวิตของ
โครงการ การจัดรูปแบบองค์การโครงการ การอานวยงานและการประสานงาน
ตลอดจนแนวความคิดและเทคนิคในการควบคุมการปฏิบัติงานโครงการสุขภาพ

หลักสูตรปรับปรุง

PHH301 การจัดการแผนงานและโครงการสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Plan and Project Management
แนวคิด หลักการ ความจาเป็นในการบริหารโครงการสุขภาพต่างๆ ของ
สถานพยาบาล การวางแผนปฏิบัติการโครงการสุขภาพ การจัดรูปแบบโครงการ การ
อานวยงานและการประสานงาน ตลอดจนแนวความคิดและเทคนิคในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานโครงการสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา และ
เป็นการควบรวมเนื้อหา
และบูรณาการเนื้อหา
รายวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล 1 และ
การจัดการ
สถานพยาบาล 2
เพื่อความกระชับใน
เนื้อหาและลดจานวน
หน่วยกิตลง
ปรับรหัสรายวิชา
ชื่อวิชา และปรับ
คาอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลุมเนื้อหา และ
ปรับปรุงหน่วยกิตที่เน้น
การปฏิบัติยิ่งขึ้น รวมทั้ง
เปลี่ยนจากวิชาเลือก
เป็นกลุ่มวิชาบังคับ
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หลักสูตรเดิม
4162403 การจัดการการบริบาลสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Service Management
การประยุกต์และบูรณาการความรู้และทักษะทางด้านการจัดองค์การ
และการนามาใช้กับสถานบริการสุขภาพในระดับต่างๆ เน้นการวิเคราะห์ปัจ จัย
ภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อแผนปฏิบัติการ การดาเนินงาน การวัดและ
ประเมินผล และการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุ้มค่า

4163305 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานพยาบาล 3(3-0-6)
Human Resource Management in Hospital
ทฤษฎีและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานพยาบาลและสิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้าใจใน
พฤติกรรมและความสามารถของทรัพยากรมนุษ ย์ นโยบายและการวางแผน
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การสรรหา การคั ด เลื อ ก การก าหนดค่ า ตอบแทน ความ
ปลอดภัยในการทางาน วินัย แรงงานสัมพันธ์ และการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
องค์การแห่ง การเรียนรู้ การรักษาทรัพยากรมนุษ ย์ที่มีศักยภาพไว้ ในองค์กร
ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ ปัญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานพยาบาล
ทั้งสถานพยาบาลภาครัฐบาลและเอกชน

หลักสูตรปรับปรุง
PHH302 การจัดการการบริการสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Service Management
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการบริการสุขภาพในสถานพยาบาล
โครงสร้างงานบริการสุขภาพในสถานพยาบาล การบริการผู้ป่วยนอก การบริการผู้ป่วย
อุบัติเหตุฉุกเฉิน การบริการผู้ป่วยใน การบริการผู้ป่วยหนัก การบริการทางสูติกรรม การ
บริการผู้ป่วยผ่าตัด การบริการเภสัชกรรม งานเวชศาสตร์ชุมชน งานเวชระเบียน งาน
สังคมสงเคราะห์ การบริการพยาบาลด้านการปรึกษาสุขภาพ การบริการพยาบาลป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล การรับ-ส่งต่อผูป้ ่วย มาตรฐานการบริการสุขภาพ
ในด้านต่างๆ และการประยุกต์ความรู้และทักษะทางด้านการจัดองค์การมาใช้กับสถาน
บริการสุขภาพ
PHH303 การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถานพยาบาล
3(3-0-6)
Human Resource Management in Hospital
ทฤษฎีและหลักการจัดการทรัพยากรบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในสถานพยาบาลและสิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมและ
ความสามารถของทรัพยากรบุคคล นโยบายและการวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหา
การคัดเลือก การกาหนดค่าตอบแทน ความปลอดภัยในการทางาน วินัย แรงงานสัมพันธ์
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การแห่งการเรียนรู้ การรักษาทรัพยากรบุคคลที่มี
ศักยภาพไว้ในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ ปัญหาในการจัดการทรัพยากรบุคคลใน
สถานพยาบาล ทั้งสถานพยาบาลภาครัฐบาลและเอกชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา ชื่อ
วิชา และคาอธิบาย
รายวิชาให้ครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

ปรับรหัสรายวิชา ชื่อ
วิชา และคาอธิบาย
รายวิชาให้ครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

152
หลักสูตรเดิม
4163404 การจัดการการเงินสาหรับสถานพยาบาล
3(3-0-6)
Hospital Financial Management
ลักษณะและขอบเขตของการจัดการทางการเงินสาหรับโรงพยาบาล
เทคนิคในการวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยง การ
วางแผนและควบคุมทางการเงิน การจัดทางบประมาณ การจัดทางบจ่ายลงทุน
การตัดสินใจในการลงทุนด้วยวิธีวิเคราะห์โครงการต่างๆ การจัดหาเงินทุนทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว

หลักสูตรปรับปรุง
PHH304 การเงิน การคลังและพัสดุในสถานพยาบาล
3(3-0-6)
Finance and Procurement in Hospital
การบริหารการเงิน การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุในสถานพยาบาล
การวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวง
สาธารณสุข การบริหารเวชภัณฑ์ การลงทุน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การจัดการ
สินทรัพย์และหนี้สิน

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา
ชื่อวิชา และคาอธิบาย
รายวิชาให้ครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

4163302 การจัดการและการพัฒนาระบบคุณภาพ
ในสถานพยาบาล
3(3-0-6)
Quality System Management and Development in Hospital
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพของสถานพยาบาลระบบต่างๆ การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
และการนาไปสู่สถานพยาบาลคุณภาพ การพัฒนาองค์การ บทบาทภาวะผู้นาใน
การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม 5 ส.
การควบคุมคุณภาพ การพัฒนา คุณภาพโดยรวมอย่างต่อเนื่อง และการประยุกต์
การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพระบบในสถานพยาบาล

PHH306 ระบบคุณภาพในสถานพยาบาล
3(3-0-6)
Quality System in Hospital
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพของสถานพยาบาลระดับต่างๆ การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการนาไปสู่
สถานพยาบาลคุณภาพ การพัฒนาองค์การ บทบาทภาวะผู้นาในการพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพพฤติกรรมบริการสูค่ วามเป็นเลิศ กิจกรรม 5 ส. การควบคุมคุณภาพ การพัฒนา
คุณภาพโดยรวมอย่างต่อเนื่อง และการประยุกต์การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนา
คุณภาพในสถานพยาบาล

ปรับรหัสรายวิชา
ชื่อวิชา และคาอธิบาย
รายวิชาให้ครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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หลักสูตรเดิม
4163303 การจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล
3(3-0-6)
Hospital Risk Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4163302 การจัดการและการพัฒนาระบบคุณภาพ
ในสถานพยาบาล
แนวคิด ความหมายการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ของสถานพยาบาล
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่การค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง
การประมาณระดั บ ความเสี่ ย ง การจั ด การความเสี่ ย ง การประกั น ภั ย การ
ประเมิ น ผล กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นการ
รักษาพยาบาล ด้านการสนับสนุนบริการ และด้านสิ่งแวดล้อม
4163304 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานพยาบาล
3(3-0-6)
Hospital Strategic Management
แนวคิด ความหมายการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอกที่ เปลี่ ยนแปลง ไป
กาหนดทิศทางขององค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การดาเนินกลยุทธ์ เทคนิคและ
เครื่องมือในการประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ และร่วมมืออันจะนามาซึ่งการจัดการหรืองานบริการที่มีคุณภาพ

หลักสูตรปรับปรุง
PHH307 การบริหารความเสี่ยงในสถานพยาบาล
3(3-0-6)
Hospital Risk Management
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในสถานพยาบาล รูปแบบ
ของความเสี่ยง เครื่องมือในการวัดความเสี่ยง แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง การ
บริหารความเสี่ยงทางกลยุทธ์และการตัดสินใจภายใต้สภาวะเสี่ยง ตัวแบบทางสถิติสาหรับ
การประเมินความเสี่ยงองค์กร การบริหารความเสี่ยงจากการดาเนินงาน กลยุทธ์ในการ
สื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ผลดีผลเสียอันเกิดจากการบริหารความ
เสี่ยง รวมทั้งการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในของ
สถานพยาบาล
PHH308 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานพยาบาล
3(3-0-6)
Hospital Strategic Management
แนวคิด ความหมาย และความสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องกับองค์การและ
ทิศทางขององค์การ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
การกาหนดกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปใช้ และการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ในสถานพยาบาลของภาครัฐและเอกชน หลักธรรมมาภิบาล และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
4164902 การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล
1(0-2-1)
PHH401 การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล
1(0-2-1)
Seminar in Hospital Management
Seminar in Hospital Management
แนวคิด หลักการ ความสาคัญการจัดสัมมนาการเพื่อการจัดการความรู้
สัมมนาการจัดการสถานพยาบาลเชิงทฤษฎี หลักการ และระบบการ
ของสถานพยาบาล โดยจั ด แบ่ ง กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาให้ มี โ อกาสฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ละร่วม ปฏิบัติงานของสถานพยาบาลในประเทศไทย เปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์ความแตกต่าง
อภิปรายในการสัมมนาประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดองค์การการทางาน กรณีศึกษาสถานพยาบาลตัวอย่าง เพื่อการแสวงหาปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาล
และระบบการบริหารงานในสถานพยาบาล
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และหาวิธีในการพัฒนาสถานพยาบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา
ชื่อวิชา และคาอธิบาย
รายวิชาให้ครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

ปรับรหัสรายวิชา และ
คาอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลุมเนื้อหา
มากขึ้น

ปรับรหัสรายวิชา และ
คาอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลุมเนื้อหา
มากขึ้น
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หลักสูตรเดิม
4164901 การวิจัยด้านการจัดการสถานพยาบาล
Research in Hospital Management
2(0-4-2)
แนวคิดและขั้นตอนในการวิจัย ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย
การกาหนดหัวข้อเรื่อง การกาหนดวัตถุประสงค์ การกาหนดข้อมูลและแหล่งที่มา
การตั้ ง สมมุ ติ ฐ านการเลื อ กตั ว อย่ า งการก าหนดขนาดตั ว อย่ า ง การสร้ า ง
แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การเสนอผลด้วยตารางแผนภูมิและกราฟ
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล การเขียนรายงานการวิจัย
4144606 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
3(3-0-6)
Public Health Economics
การประยุกต์วิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อนามาใช้ในงานด้านสาธารณสุข และ
สุขภาพอนามัยโดยเน้นถึงความสาคัญของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ให้ ไ ด้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ในเรื่ อ งการให้ บ ริ ก าร
สาธารณสุข และการบริการการรักษาพยาบาลการจัดสรรงบประมาณและการ
ประเมินโครงการสาธารณสุขตลอดจนความสัมพันธ์ของงานสาธารณสุขกั บการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
4163801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 1(45)
Preparation for Cooperative Education in Hospital Management
การจัดกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียนก่อนการฝึกสหกิจ
ศึกษาในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาตัว
ผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติแรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทาในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน

หลักสูตรปรับปรุง
PHH402 การวิจัยด้านการจัดการสถานพยาบาล
3(0-6-3)
Research in Hospital Management
แนวคิดและขั้นตอนในการวิจัย ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย
การกาหนดหัวข้อเรื่อง การกาหนดวัตถุประสงค์ การกาหนดข้อมูลและแหล่งที่มา
การตั้งสมมติฐานการเลือกตัวอย่างการกาหนดขนาดตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล การเสนอผลด้วยตารางแผนภูมิและกราฟ การวิเคราะห์ข้อมูล
และแปลผลการเขียนรายงานการวิจัย
PHH403 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
Public Health Economics
3(3-0-6)
การประยุ ก ต์ วิ ช าเศรษฐศาสตร์เ พื่ อน ามาใช้ในงานด้ า นสาธารณสุข และ
สุขภาพอนามัยโดยเน้นถึงความส าคัญของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้ไ ด้
ประโยชน์สูงสุดและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในเรื่องการให้บริการสาธารณสุข และการ
บริการการรักษาพยาบาล การจัดสรรงบประมาณและการประเมินโครงการสาธารณสุข
ตลอดจนความสัมพันธ์ของงานสาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา และ
ปรับปรุงหน่วยกิตที่เน้น
การปฏิบัติยิ่งขึ้น

ปรับรหัสรายวิชา

PHH404 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
1(45)
ปรับรหัสรายวิชา
Preparation for Cooperative Education
in Hospital Management
การจัดกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียนก่อนการฝึกสหกิจศึกษา
ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้
ทั ก ษะ เจตคติ แ รงจู ง ใจ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมกั บ วิ ช าชี พ โดยการกระท าใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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หลักสูตรเดิม
4163802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล 2(90)
Preparation for Professional Experience in Hospital Management
การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของผู้ เ รี ย นก่ อ นการฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
4164801 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 6(640)
Cooperative Education in Hospital Management
การปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน
ชั่วคราว ณ สถานประกอบการจนครบ 1 ภาคการศึ กษา ตามที่ส าขาวิช าการ
จัดการสถานพยาบาลกาหนด เมื่อเสร็จ สิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาต้องส่ง
รายงาน และนาเสนอผลการไปปฏิบัติงาน ต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา โดยการ
วัดผลและประเมินของอาจารย์ ที่ปรึกษาสหกิจ ศึกษา พนักงานที่ค วบคุ ม การ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
PHH405 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล 2(90)
ปรับรหัสรายวิชา
Preparation for Professional Experience in Hospital Management
การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
PHH406 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
6(640)
ปรับรหัสรายวิชา
Cooperative Education in Hospital Management
การปฏิบัติง านเชิง วิช าการ หรือวิช าชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่ง เป็นพนั ก งาน
ชั่วคราว ณ สถานประกอบการจนครบ 1 ภาคการศึกษา ตามที่ส าขาวิช าการจัดการ
สถานพยาบาลกาหนด เมื่อเสร็จ สิ้นการปฏิบัติง านแล้วนักศึกษาต้องส่ง รายงาน และ
นาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา โดยการวัดผลและประเมิ น ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและ
จากรายงานวิชาการ

4164802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล 5(540)
Field Experience in Hospital Management
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถานพยาบาลด้ า นต่ า งๆ ของการจั ด การ
สถานพยาบาล และเสนอแนวทางแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน โดยฝึกปฏิบัติ
ตามแนวทางที่เสนอแก้ปัญหา

PHH407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล 5(540)
ปรับรหัสรายวิชา
Field Experience in Hospital Management
การฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาลด้านต่างๆ ของการจัดการสถานพยาบาล
และเสนอแนวทางแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน โดยฝึกปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอ
แก้ปัญหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

156
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4164408 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองในสถานพยาบาล
3(3-0-6)
Conflict Management and Negotiation in Hospital
แนวคิด หลักการ ความสาคัญ ความหมาย ประเภทของความขัดแย้ง
การแก้ไขความขัดแย้งในสถานพยาบาล แบบการบริหาร ความขัดแย้งแนวคิดการ
เจรจาต่อรอง ขั้นตอนและประเด็นสาคัญของการเจรจาต่อรองในสถานพยาบาล
กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรอง การฝึกทักษะในการลดข้อขัดแย้ง และการ
เจรจาต่อรองจากกรณีศึกษาในสถานพยาบาล
4163407 หลักการตลาดสถานพยาบาล
2(2-0-4)
Principles for Hospital Marketing
แนวความคิ ด เกี่ ย วกับ การตลาด ขอบเขต ความสั ม พั น ธ์ แ ละหน้ าที่
ทางการตลาด รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลาดและการแบ่งส่วน
ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์ พฤติกรรม ผู้บริโ ภค การใช้ส่วน
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การตั้ง ราคาการจัดจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด
4163105 การประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล
2(1-2-3)
Hospital Public Relations
บทบาทและความสาคัญของการประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล ยุทธวิธี
หลักการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ การประเมินผลทั้งในแผนงานระยะสั้น ระยะ
ยาว กลยุทธ์และยุทธศาสตร์การวางแผนงานประชาสัมพันธ์สถานพยาบาลในด้าน
ต่างๆ การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทั้งตัวบุคคล/องค์กร การ
วางแผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ใน
ภาวะวิกฤติ ตลอดจนการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เน้นการศึกษา
จากกรณีศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง
PHH501 การจัดการความขัดแย้งในสถานพยาบาล
2(2-0-4)
Conflict Management in Hospital
แนวคิด หลักการ ความส าคัญ ความหมาย ประเภทของความขัดแย้ง การ
แก้ไขความขัดแย้ง ในสถานพยาบาล แบบการบริหาร ความขัดแย้ง แนวคิดการเจรจา
ต่อรอง ขั้นตอนและประเด็นส าคัญของการเจรจาต่อรองในสถานพยาบาล กลยุทธ์และ
เทคนิ ค การเจรจาต่ อ รอง การฝึ ก ทั ก ษะในการลดข้ อ ขั ด แย้ ง การเจรจาต่ อ รองจาก
กรณีศึกษาในสถานพยาบาล และการสร้างองค์กรแห่งความสุข

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา
ชื่อวิชา หน่วยกิต และ
คาอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลุมเนื้อหา

PHH502 หลักการตลาดสถานพยาบาล
2(2-0-4)
ปรับรหัสรายวิชา
Principles for Hospital Marketing
แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด ขอบเขต ความสัมพันธ์และหน้าที่ทางการ
ตลาด รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลาดและการแบ่งส่วนตลาด การเลือก
ตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์ พฤติกรรม ผู้บริโ ภค การใช้ส่วนประสมทางการตลาด
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
PHH503 การประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล
2(1-2-3)
ปรับรหัสรายวิชา และ
Hospital Public Relations
คาอธิบายรายวิชาให้
หลั ก การประชาสัม พั น ธ์ ส ถานพยาบาล การวางแผนงานประชาสั มพันธ์ ครอบคลุมเนื้อหา
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ในระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์และยุทธศาสตร์การวางแผน
งานประชาสัมพันธ์ส ถานพยาบาลในด้า นต่ างๆ การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ า ง
ภาพลักษณ์ทั้ง ตัวบุค คล/องค์กร การวางแผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ การ
วางแผนงานประชาสั มพั น ธ์ใ นภาวะวิ ก ฤติ ตลอดจนการวางแผนงานประชาสั ม พั น ธ์
ทางการตลาด เน้นการศึกษาจากกรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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4163306 การจัดการอาชีวเวชศาสตร์ในสถานพยาบาล 3(3-0-6)
Occupational Medicine Management in Hospital
การบริหารงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ ในสถานพยาบาลโดยเน้นในเรื่อง
ของสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ และเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาล เพื่อป้องกัน
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพโดยมีการ
เฝ้าระวังโรค ทั้งทางด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทางาน ส่งเสริมสุขภาพ
เป็นสาคัญ
4162202 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร
ในสถานพยาบาล
2(2-0-4)
Food Sanitation and Food Safety in Hospital
แนวคิด หลักการ ความหมาย ความสาคัญในการสุขาภิบาลและความ
ปลอดภัยในอาหารที่จัดบริการในสถานพยาบาล โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ
อันตรายที่พบในอาหาร สิ่งปนเปื้อนในอาหาร การสุขาภิบาลอาหารประเภทต่างๆ
การจัดบริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยในสถานพยาบาล
4164308 การพัฒนาภาวะผู้นาในระบบสุขภาพ
3(3-0-6)
Leadership Development in Health System
การพั ฒ นาภาวะผู้ น าในระบบสุ ข ภาพและระบบบริ ห ารจั ด การ
สถานพยาบาล โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานภาวะผู้นาและการประยุกต์ใช้
ปัจ จัยที่มีผลต่อการพัฒนาภาวะผู้นา การเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นาและ
ทักษะของผู้นาในระบบสุขภาพ และบริหารจัดการสถานพยาบาล เช่น การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจเชิงความคิดสร้างสรรค์การสร้างเสริมพลังอานาจ
พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมเป็นต้น

หลักสูตรปรับปรุง
PHH504 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
2(2-0-4)
Occupational Health and Safety in Hospital
ประเภทและแหล่งที่มาของความเสี่ยงจากการทางาน การตรวจวัด ประเมิน
ปัจ จัยเสี่ยงในสิ่ง แวดล้อมของสถานพยาบาล การเกิดอุบัติเหตุในการทางานและการ
ป้องกัน การยศาสตร์ หลักการควบคุมโรคติดเชื้อในสถานพยาบาล การประเมินภาวะ
สุขภาพของบุคลากร

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา
ชื่อวิชา หน่วยกิต และ
คาอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุมเนื้อหา
และทันสมัยมากขึน้

PHH505 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร 2(2-0-4)
ในสถานพยาบาล
Food Sanitation and Food Safety in Hospital
แนวคิ ด หลั ก การ ความหมาย ความส าคั ญ ในการสุ ข าภิ บ าลและความ
ปลอดภัยในอาหารที่จัดบริการในสถานพยาบาล โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ อันตรายที่
พบในอาหาร สิ่งปนเปื้อนในอาหาร การสุขาภิบาลอาหารประเภทต่างๆ การจัดบริการ
อาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยในสถานพยาบาล กรณีศึกษาในสถานพยาบาล
PHH506 การพัฒนาภาวะผู้นาในการจัดการสถานพยาบาล
2(2-0-4)
Leadership Development in Hospital Management
การพัฒนาภาวะผู้นาในระบบสุขภาพและระบบบริหารจัดการสถานพยาบาล
โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาและการประยุกต์ใช้ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาภาวะ
ผู้นา การเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นาและทักษะของผู้นาในระบบสุขภาพ และการ
บริหารจัดการสถานพยาบาล เช่น การจัดการการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจเชิงความคิด
สร้างสรรค์ การสร้างเสริมพลังอานาจ พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม เป็นต้น

ปรับรหัสรายวิชา และ
คาอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลุมเนื้อหามาก
ขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ปรับรหัสรายวิชา
ชื่อวิชา หน่วยกิต และ
คาอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุมเนื้อหา
มากขึ้น
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หลักสูตรปรับปรุง

SPH101 หลักสาธารณสุข
3(3-0-6)
Principles of Public Health
แนวคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุขและความสาคัญของงานสาธารณสุข
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ งานสาธารณสุ ข การสาธารณสุ ข ในประเทศและ
ต่างประเทศ ระบบสาธารณสุขในประเทศไทย การพัฒนางานสาธารณสุข ใน
ประเทศไทย บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข นวัตกรรมสาธารณสุข นโยบาย
การแก้ปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน แผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ แนวคิด
เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ กองทุนสุขภาพ
SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Promotion
ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ หลักการสร้างเสริม
สุขภาพบุคคลในวัยต่างๆ การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน การดาเนินงานด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพประชาชน ในประเทศไทยและในต่างประเทศ
SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
3(2-2-5)
Anatomy and Physiology
ความหมาย ความสาคัญของวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ความรู้
เบื้องต้นและคาศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ร่างกายมนุษย์ใน
ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ
ไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ
ระบบสืบพันธุ์ และความสัมพันธ์ในแต่ละระบบของร่างกาย

SPH101 หลักสาธารณสุข
3(3-0-6)
Principles of Public Health
แนวคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุขและความสาคัญของงานสาธารณสุข ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับงานสาธารณสุ ข การสาธารณสุขในประเทศและต่า งประเทศ ระบบ
สาธารณสุข ในประเทศไทย การพัฒนางานสาธารณสุ ขในประเทศไทย บทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุข นวัตกรรมสาธารณสุข นโยบายการแก้ปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน
แผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ แนวคิดเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ กองทุนสุขภาพ

เหตุผลการปรับปรุง
ไม่เปลี่ยนแปลง

SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ
ไม่เปลี่ยนแปลง
Health Promotion
3(3-0-6)
ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ หลักการสร้างเสริมสุขภาพ
บุคคลในวัยต่างๆ การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน การดาเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชน ในประเทศไทยและในต่างประเทศ
SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ไม่เปลี่ยนแปลง
Anatomy and Physiology
3(2-2-5)
ความหมาย ความส าคัญของวิช ากายวิภ าคศาสตร์ และสรีร วิ ทยา ความรู้
เบื้องต้นและคาศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ร่างกายมนุษย์ในระบบปก
คลุมร่างกาย ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ
ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และความสัมพันธ์
ในแต่ละระบบของร่างกาย
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หลักสูตรเดิม
SPH203 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย 3(2-2-5)
Principles of First Aid and Public Hazard relief
ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์และหลักการปฐมพยาบาลในผู้ป่วย
ประเภทต่างๆในภาวะวิกฤติการตรวจหาความผิดปกติของร่างกายโดยการจับชีพ
จรการวัดอุณหภูมิและความดันโลหิตการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล การ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลักและวิธีการ ซักประวัติและการตรวจร่างกายเบื้องต้น การ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ และการป้องกันเบื้องต้นในผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและภาวะ
วิกฤติหลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
และระบบส่งต่อผู้ป่วย
SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Nutrition
ความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพอาหารและสารอาหาร อาหาร
แลกเปลี่ยนโภชนาการสาหรับบุค คลแต่ละวัย ปัญหาโภชนาการ การประเมิน
ภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหารเฉพาะโรค โภชนาการ การให้โภชนศึ กษา
การส่งเสริมโภชนาการ และฝึกปฏิบัติการดาเนินงานตามโครงการทางโภชนาการ
SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
3(3-0-6)
Communicable and Non-Communicable Diseases
ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ลักษณะชุมชนและสังคมที่
ก่อให้เกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพกายและจิตใจ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่ มี
ผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจ

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
SPH203 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย 3(2-2-5)
ไม่เปลี่ยนแปลง
Principles of First Aid and Public Hazard relief
ความหมาย ความส าคั ญ ประโยชน์ แ ละหลั ก การปฐมพยาบาลในผู้ป่ วย
ประเภทต่างๆ ในภาวะฉุกเฉิน การคัดกรองผู้บาดเจ็บ การใช้วัส ดุอุปกรณ์ในการปฐม
พยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การแก้ปัญหาสุขภาพและการป้องกันเบื้องต้นในผู้ ป่ วย
อุบัติเหตุรวมถึงภาวะฉุกเฉิน การบรรเทาสาธารณภัย หลักการป้องกันการติดเชื้อจากการ
ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขและระบบส่งต่อผู้ป่วย
SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
3(2-2-5)
ไม่เปลี่ยนแปลง
Public Health Nutrition
ความสาคัญของโภชนาการต่อสุขภาพอาหารและสารอาหาร อาหาร
แลกเปลี่ยนโภชนาการสาหรับบุคคลแต่ละวัย ปัญหาโภชนาการ การประเมินภาวะ
โภชนาการ หลักการจัดอาหารเฉพาะโรค โภชนาการ การให้โภชนศึกษา การส่งเสริม
โภชนาการ และฝึกปฏิบัติการดาเนินงานตามโครงการทางโภชนาการ
SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
3(3-0-6)
ไม่เปลี่ยนแปลง
Communicable and Non-Communicable Diseases
ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ลักษณะชุมชนและสังคมที่ก่อให้เกิด
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มีผลกระทบต่อสุขภาพกายและ
จิตใจ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มีผลกระทบต่อสุขภาพกายและ
จิตใจ
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หลักสูตรเดิม
SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
Health Education and Behavioral Science
หลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความสาคัญ
ของงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์
พฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเครื่องมือประเมิ น
พฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ องค์ความรู้ทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์มาใช้ในการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
SPH307 วิทยาการระบาด
3(3-0-6)
Epidemiology
ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่ง หมาย และประโยชน์ของระบาดวิ ท ยา
นิเวศวิทยาของมนุษย์ ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ผลกระทบของ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ หลักการป้องกันและควบคุมโรค มาตรการวัดการป่วย
และการตาย ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อและปัญหาสุขภาพ การสืบสวนทาง
ระบาดวิทยาระบาดวิทยาทางสังคม ความผิดพลาดที่พบได้บ่อยทางระบาดวิทยา
SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข
3(3-0-6)
Biostatistics for Public Health
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดและหลักการทางชีวสถิติ ขอบเขตของ
ชี ว สถิ ติ แ ละสถิ ติ ชี พ การใช้ ป ระโยชน์ ข องชีว สถิ ติ ใ นงานสาธารณสุ ข วิ ธี ก าร
ประมวลผลและนาเสนอข้อมูล ทางชีวสถิติ ความหมายของประชากรและการ
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างทางสถิติ การทดสอบความคลาดเคลื่อน การแจกแจง
ทางสถิติ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การแปลความหมายของสถิติ กรณีศึกษา
ทางด้านสถิติสาธารณสุข การนาสถิติไปใช้ในงานวิจัยทางสาธารณสุข

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
ไม่เปลี่ยนแปลง
Health Education and Behavioral Science
หลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความสาคัญของ
งาน สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรม
สุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพและ
การประยุกต์ องค์ความรู้ทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการดาเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพ
SPH307 วิทยาการระบาด
3(3-0-6)
ไม่เปลี่ยนแปลง
Epidemiology
ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของระบาดวิทยา นิเวศวิทยา
ของมนุษย์ ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ผลกระทบของโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ หลักการป้องกันและควบคุมโรค มาตรการวัดการป่วยและการตาย ระบาดวิทยา
ของโรคติดเชื้อและปัญหาสุขภาพ การสืบสวนทางระบาดวิทยาระบาดวิทยาทางสัง คม
ความผิดพลาดที่พบได้บ่อยทางระบาดวิทยา
SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข
3(3-0-6) ไม่เปลีย่ นแปลง
Biostatistics for Public Health
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดและหลักการทางชีวสถิติ ขอบเขตของชีวสถิ
ติและสถิติชีพ การใช้ประโยชน์ของชีวสถิ ติในงานสาธารณสุข วิธีการประมวลผลและ
นาเสนอข้อมูลทางชีวสถิติ ความหมายของประชากรและการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทางสถิติ การทดสอบความคลาดเคลื่อน การแจกแจงทางสถิติ การทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติ การแปลความหมายของสถิติ กรณีศึกษาทางด้านสถิติสาธารณสุข การนาสถิติไปใช้
ในงานวิจัยทางสาธารณสุข
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หลักสูตรเดิม
SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Physics for Everyday Life
กฎเกณฑ์ ทฤษฎีในทางกลศาสตร์ เสียง แสง ความร้อน แม่เหล็กไฟฟ้า
การประยุกต์กฎเกณฑ์ และทฤษฎีดังกล่าวสาหรับเครื่องใช้ในบ้าน โดยคานึงถึง
ประสิทธิภาพของการใช้
SCH102 เคมีทั่วไป
General Chemistry
3(3-0-6)
โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว
แก๊ส สมดุลเคมี ตารางธาตุ กรด เบส เกลือ

หลักสูตรปรับปรุง
SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Physics for Everyday Life
กฎเกณฑ์ ทฤษฎี ใ นทางกลศาสตร์ เสี ย ง แสง ความร้ อ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้า
การประยุ ก ต์ ก ฎเกณฑ์ และทฤษฎี ดั ง กล่ า วส าหรั บ เครื่ อ งใช้ ใ นบ้ า น โดยค านึ ง ถึ ง
ประสิทธิภาพของการใช้
SCH258 ชีวเคมี
2(2-0-4)
Biochemistry
โครงสร้าง หน้าที่และหลักการเมทาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การหายใจระดับ
เซลล์ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน และเกลือแร่
รวมถึงหลักการของพันธุศาสตร์เชิงชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับกรดนิวคลีอิกและโปรตีน

SHT102 ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Biology
สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ องค์ประกอบ โครงสร้างและหน้าที่
ของเซลล์ทั้ง โพรคาริโอต และยูคาริโอต การแบ่งเซลล์ การลาเลียง การเคลื่อนที่
เข้าออก เมทาบอลิซึม การหายใจ และการสังเคราะห์แสง เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต
การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์ โครงสร้างของพืช โครงสร้างของสัตว์
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หลักพันธุศาสตร์เบื้องต้น วิวัฒนาการ พฤติกรรม
ของสัตว์ นิเวศวิทยา การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
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เหตุผลการปรับปรุง
ไม่เปลี่ยนแปลง

ควบรวมแทนรายวิชา
เคมีทั่วไปและชีววิทยา
ทั่วไป

ควบรวมแทนรายวิชา
เคมีทั่วไปและชีววิทยา
ทั่วไป
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หลักสูตรเดิม
SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Microbiology and Parasitology
ชนิด รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิตของจุลินทรีย์และปรสิตที่ก่อโรคและให้
เกิดโรคกลไกการตอบสนองของผู้ถูกอาศัยที่มีต่อจุลินทรีย์และปรสิต การเกิด
พยาธิสภาพ กระบวนการติดต่อ ในชุมชน การควบคุมและป้องกันจุลินทรีย์และ
ปรสิตที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย และการฝึกปฏิบัติการตรวจหา
จุลินทรีย์และปรสิตที่สาคัญในปัญหาสาธารณสุข

4021109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
1(0-3-2)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคและหลักปฏิบัติทั่วไปในการใช้ห้องปฏิบัติการ
การจ าแนกประเภทสารเคมี จ ากฉลากข้ า งขวดสาร เกรดสารเคมี จุ ด เดื อ ด
จุดหลอมเหลวการใช้เครื่องมือพื้นฐาน pH ค่าคงที่ของการแตกตัว

หลักสูตรปรับปรุง
SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Microbiology and Parasitology
ชนิด รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิตของจุลินทรีย์และปรสิตที่ก่อโรคและให้ เกิดโรค
กลไกการตอบสนองของผู้ ถู ก อาศั ย ที่ มี ต่ อ จุ ลิ น ทรี ย์ แ ละปรสิ ต การเกิ ด พยาธิ ส ภาพ
กระบวนการติดต่อ ในชุมชน การควบคุมและป้องกันจุลินทรีย์และปรสิตที่เป็นปัญหา
สาธารณสุขของประเทศไทย และการฝึกปฏิบัติการตรวจหาจุลินทรีย์และปรสิตที่สาคัญใน
ปัญหาสาธารณสุข
SMS116 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นในชีวิตประจาวัน การแจกแจงความถี่ การวัด
ในมาตราส่วนต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การคานวณดอกเบี้ย การคานวณภาษี พื้นที่และ
ปริมาตร อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ลาดับ อนุกรม
ไม่มี
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เหตุผลการปรับปรุง
ไม่เปลี่ยนแปลง

เป็นรายวิชาพื้นฐานและ
จาเป็นในการเรียน
รายวิชาอื่นในสาขาวิชา
เพื่อไปเพิ่มหน่วยกิต
ในรายวิชาของสาขาวิชา
ที่มีความสาคัญและ
มีความจาเป็นมากกว่า
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หลักสูตรเดิม
4031109 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
General Biology Laboratory
1(0-3-2)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ
การแลกเปลี่ยนสารเช่น การแพร่ การออสโมซิส การสังเคราะห์แสง การหายใจ
การลาเลียง การคายน้า การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต การจาแนก
ของสิ่ง มีชีวิต การทางานของระบบต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบประสาท พันธุศ าสตร์ พฤติกรรม การปรับตัว ระบบนิเวศ การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
4163406 การบริหารการจัดซื้อและพัสดุสาหรับสถานพยาบาล 3(3-0-6)
Hospital Procurement and Commodity Administration
หลักการเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุในสถานพยาบาล การจัดการ
ตามกระบวนการพัสดุ และความสัมพันธ์กับระบบอื่นๆของสถานพยาบาล ได้แก่
งบประมาณ การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ความคุ้ ม ทุ น การบริ ห ารสั ญ ญา รวมทั้ ง
กฎระเบียบปฏิบัติ และการนาไปประยุกต์ใช้
4164307 การนาระบบคุณภาพสู่การปฏิบัติในสถานพยาบาล
3(3-0-6)
Quality System Implementation in Hospital
การน าเทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ในการจั ด การคุ ณ ภาพของ
สถานพยาบาล หลักการ กระบวนการและมาตรฐานระบบคุณภาพต่างๆ ของ
สถานพยาบาล เครื่องมือในการบริหารระบบคุณภาพ ได้แก่ ระบบบริหารงาน
คุณภาพมาตรฐานสากล (ISO) การพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) การเปรียบเทียบระบบคุณภาพต่างๆ ที่ใช้ใน
สถานพยาบาล และการศึกษาจากสถานการณ์จริงในสถานพยาบาลที่ได้รั บการ
รับรองมาตรฐาน

หลักสูตรปรับปรุง
ไม่มี

เหตุผลการปรับปรุง
เพื่อไปเพิ่มหน่วยกิต
ในรายวิชาของสาขาวิชา
ที่มีความสาคัญและ
มีความจาเป็นมากกว่า

ไม่มี

นาเนื้อหาในรายวิชา
ไปบูรณาการกับรายวิชา
การเงิน
การคลัง และพัสดุ
ในสถานพยาบาล

ไม่มี

นาเนื้อหาในรายวิชา
ไปบูรณาการกับรายวิชา
ระบบคุณภาพใน
สถานพยาบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ภาคผนวก ซ
แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)
1. ด้านการเรียนการสอน
2. ด้านการพัฒนาอาจารย์

ปัจจัยเสี่ยง
F - จานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
- นักศึกษาขาดทักษะด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
F - อาจารย์ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
- อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วนน้อย
- การคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร

หมายเหตุ S1 มีค่าระหว่าง 20-25 (สูงมาก), F มีค่าระหว่าง 10-19 (สูง) และ O,P มีค่าระหว่าง 1-9
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
รายละเอียดความสูญเสีย
โอกาสที่จะเกิด
(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ
(ปัจจัยเสี่ยง)
(1)
หลักสูตร)
ด้านการเรียนการสอน
จ านวนนั ก ศึ ก ษาไม่ เ ป็ น ไปตาม
แผนการรับนักศึกษา
- มี ผ ลกระทบในการจั ด แผนการ
5
เรียนและหมู่เรียน เพื่อให้ได้จานวน
นักศึกษาต่อหมู่เรียนที่เหมาะสมตาม
เกณฑ์
นักศึกษาขาดทักษะด้านคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- มีผลกระทบต่อการเรียนในรายวิชา
5
ของหลักสูตร
- กระทบต่อคุณภาพของบัณฑิต
3
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ด้านการพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
4

ผลกระทบความ
รุนแรง
(2)

คะแนนความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)
(1)×(2)

3

15

3

15

3

9

2

8

ระดับความเสี่ยง

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วน
3
2
6
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
น้อย
การคงอยู่ของอาจารย์ประจา
5
3
15
ความเสี่ยงสูง
หลักสูตร
หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25(ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้)
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การกาหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ลาดับ
1

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร)
(1)

การควบคุมที่ควรจะมี
(2)

ด้านการเรียนการสอน
- จ านวนนั ก ศึ ก ษาไม่ เ ป็ น ไปตาม - จัดทาประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียน
แผนการรับนักศึกษา
มัธยมต่างๆ แบบเชิงรุกและทาง Website คณะ
และมหาวิทยาลัย รวมทั้ง Line Facebook
- ประชาสัมพันธ์ในการประชุมของหน่วยงาน
ด้านสุขภาพ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
รัฐวิสาหกิจ
- ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ เช่น
สมาคมนักบริหารโรงพยาบาล สมาคมวิชาชีพ
สาธารณสุข ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
สมาคมหมออนามัย
- นักศึกษาขาดทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
ของนักศึกษาในด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว
(3)

การควบคุมที่มี
อยู่แล้วได้ผล
หรือไม่
(4)

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง
(5)





ควบคุม





ควบคุม





ควบคุม
ควบคุม
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หมายเหตุ
(6)
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ลาดับ
2

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร)
(1)

การควบคุมที่ควรจะมี
(2)

ด้านการพัฒนาอาจารย์
- อาจารย์ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
- อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมี
สัดส่วนน้อย
- การคงอยู่ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร

การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว
(3)

การควบคุมที่มี
อยู่แล้วได้ผล
หรือไม่
(4)

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง
(5)
ควบคุม

- วางแผนพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการเป็น
รายบุคคล
- วางแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล
- วางแผนอัตรากาลังเพื่อรองรับเหตุการณ์
อาจารย์ในหลักสูตรไม่ครบตามจานวน













หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ X หมายถึง ไม่มี
ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ X ไม่ไดผลตามที่คาดหมาย
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ควบคุม
ควบคุม

หมายเหตุ
(6)
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แผนการดาเนินงานการจัดการความเสี่ยง
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
การควบคุมที่มีอยู่
ระดับความเสี่ยง
เรื่องที่ประเมินและ
(2)
(3)
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
ด้านการเรียนการสอน
- จัดทาประชาสัมพันธ์
ความเสี่ยงสูง
- จ านวนนั ก ศึ ก ษาไม่ เ ป็ น ไป หลักสูตรตามโรงเรียน
ตามแผนการรับนักศึกษา
มัธยมต่างๆ แบบเชิงรุก
และทาง Website คณะ
และมหาวิทยาลัย
รวมทั้ง Line
Facebook
- ประชาสัมพันธ์ในการ
ความเสี่ยงสูง
ประชุมของหน่วยงาน
ด้านสุขภาพ ทั้งภาครัฐ
เอกชน และองค์กร
รัฐวิสาหกิจ

การจัดการ
ความเสี่ยง
(4)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(ปัจจัยเสี่ยง)
(5)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)
(6)

ควบคุม

- ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรตาม
โรงเรียนมัธยมต่างๆ
แบบเชิงรุกไม่
ครอบคลุมพื้นที่

- วางแผน
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้
ครอบคลุมพื้นที่และ
ตามกาหนดเวลา

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ควบคุม

- ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรไม่
ครอบคลุมใน
ภาคเอกชนและ
องค์กรรัฐวิสาหกิจ

- วางแผน
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้
ครอบคลุมหน่วยงาน
และเป็นไปตาม
กาหนดเวลา

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
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กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
เรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)

- นักศึกษาขาดทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การควบคุมที่มีอยู่
(2)
- ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เครือข่ายความร่วมมือ
เช่น สมาคมนักบริหาร
โรงพยาบาล สมาคม
วิชาชีพสาธารณสุข
ชมรมสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย สมาคม
หมออนามัย
- จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้า
เรียนของนักศึกษาใน
ด้านคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(ปัจจัยเสี่ยง)
(5)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)
(6)

ระดับความเสี่ยง
(3)

การจัดการ
ความเสี่ยง
(4)

ความเสี่ยงสูง

ควบคุม

- เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร

- จัดทาแผ่นพับและ
โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ส่งไป
ยังหน่วยงานดังกล่าว

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ความเสี่ยงสูง

ควบคุม

- ถึงแม้หลักสูตรจัด
กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมแล้ว นักศึกษา
ยังมีปัญหาการเรียน
การสอนในรายวิชา
ดังกล่าว
- นักศึกษาบางส่วน
ไม่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม

- อาจารย์ที่ปรึกษาให้
การดูแลที่ปรึกษา
อย่างใกล้ชิดมากขึ้น
- มีการสอนเสริม
ทักษะดังกล่าวโดย
การสอดแทรกใน
รายวิชา
- จัดชั่วโมงให้
นักศึกษาเข้าปรึกษา
หรือสอบถามข้อมูล

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
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(7)
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แผนการดาเนินงานการจัดการความเสี่ยง (ต่อ)
กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม/ด้านของเรื่องที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)

การควบคุมที่มีอยู่
(2)

การจัดการ
ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง
(3)
(4)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(ปัจจัยเสี่ยง)
(5)

ด้านการพัฒนาอาจารย์
- อาจารย์ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ - วางแผนพัฒนา
ตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นรายบุคคล

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม

- อาจารย์ขาดความรู้
และทักษะในการทา
ผลงานวิชาการ

- อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมี
สัดส่วนน้อย

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม

- ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาจารย์ให้
เรียนต่อวุฒิปริญญา
เอก และกระตุ้นให้จบ
ตามระยะเวลาของ
แผนการเรียน

- วางแผนพัฒนา
บุคลากรเป็นรายบุคคล
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กิจกรรมการ
ควบคุม
กาหนดเสร็จ/
(แผนการปรับปรุง ผูร้ ับผิดชอบ
การควบคุม)
(7)
(6)
- ส่งเสริมหรือจัด
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
- จัดหา
ทุนการศึกษาระดับ
ปริญาเอก

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
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กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม/ด้านของเรื่องที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
- การคงอยู่ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร

การควบคุมที่มีอยู่
(2)
- วางแผนอัตรากาลัง
เพื่อรองรับเหตุการณ์
อาจารย์ในหลักสูตรไม่
ครบตามจานวน

กิจกรรมการ
การจัดการ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ควบคุม
ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง
(ปัจจัยเสี่ยง)
(แผนการปรับปรุง
(3)
(4)
(5)
การควบคุม)
(6)
ความเสี่ยงสูง
ควบคุม - มีอาจารย์ลาออก
- รับสมัครและ
อย่างกระทันหัน
ทาบทามอาจารย์ใน
คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ที่ไม่สังกัด
หลักสูตร และมี
คุณสมบัติครบถ้วน

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(7)
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ผู้รายงาน อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
ประธานกรรมการประจาหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล
วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
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