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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
หลักสูตรใหม� พ.ศ. 2556 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :  วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

 
หมวดท่ี 1 ข-อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

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

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

 
3. วิชาเอก   ไมBมี 

 
4. จํานวนหน�วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหนBวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมBนDอยกวBา 138 หนBวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เปGนหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปK 
5.2 ภาษาท่ีใช-  

ภาษาไทย  
5.3 การรับเข-าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตBางชาติท่ีสามารถใชDภาษาไทยไดDเปGนอยBางดี  
5.4 ความร�วมมือกับสถาบันอ่ืน  

เปGนความรBวมมือกับสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย เปGนไปตามขDอตกลงความ
รBวมมือทางวิชาการระหวBางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�ในพระบรมราชูปถัมภ� สถาบันราชชนก 
และสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแหBงประเทศไทย วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ฌ)  

ภาษาไทย     ชื่อเต็ม    : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการสถานพยาบาล)     
 ชื่อยBอ   : ส.บ. (การจัดการสถานพยาบาล)     
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Bachelor of Public Health (Hospital Management) 
 ชื่อยBอ   : B.P.H. (Hospital Management) 
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5.5 การให-ปริญญาแก�ผู-สําเร็จการศึกษา 
ใหDปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
� หลักสูตรใหมB พ.ศ. 2556 เริ่มใชDหลักสูตรนี้ตั้งแตBภาคการศึกษาท่ี 1 ปKการศึกษา 2557 

� สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี          
ใหDความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

�  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2556 เม่ือวันท่ี 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556  
 
7. ความพร-อมในการเผยแพร�หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปKการศึกษา 2559 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได-หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิชาการสาธารณสุขในหนBวยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและโรงพยาบาลสBงเสริม
สุขภาพตําบล 

8.2 นักวิชาการท่ีเก่ียวขDองกับงานสนับสนุนบริการและงานบริการสาธารณสุขในหนBวยงานตBางๆ
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลศูนย�ของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

 8.3 ครู อาจารย�ดDานสาธารณสุขศาสตร� 
 8.4 นักวิเคราะห�นโยบายและแผน นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการสBงเสริมสุขภาพ เจDาหนDาบริหาร

ท่ัวไปในโรงพยาบาลของรัฐบาล  
 8.5 เจDาหนDาท่ีผูDประสานงานระบบคุณภาพนักวิชาการเวชระเบียน นักเวชสถิติ นักวิชาการ

สารสนเทศ นักการตลาด เจDาหนDาท่ีพัสดุและจัดซ้ือในโรงพยาบาลเอกชน 
 8.6 เจDาหนDาท่ีสาธารณสุขในองค�การมหาชน และเอกชนอ่ืนๆ เชBน สถาบันรับรองสถานบริการ

สุขภาพ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหBงชาติ โรงพยาบาลบDานแพDว (องค�การมหาชน) มูลนิธิ
สาธารณสุขแหBงชาติ สํานักงานสุขภาพแหBงชาติ เปGนตDน 

 8.7 อาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขDองในดDานสาธารณสุขศาสตร� ไดDแกB สถานพยาบาลเสริมความงามตBางๆ 
เจDาหนDาท่ีปฏิบัติการองค�การอนามัยโลก (WHO) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

9. ช่ือ ตําแหน�งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปAท่ีจบของอาจารยBผู-รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน�งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปAท่ีจบ 
1. นายแพทย�สุกิจ  

จําปาเงิน 
อาจารย� บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

 
ส.ม. (บริหารโรงพยาบาล) 
วท.บ. (การพยาบาลและผดุง
ครรภ�)  
M.D. (Doctor of Medicine) 
 

สถาบันบัณฑิต     
พัฒนบริหารศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
Divine Word University, 
Madang, Phillipines. 

2536 
 

2535 
2535 

 
2529 

 
 

2. นายยงยุทธ 
สงวนชม 

อาจารย� วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร�) สาขา
บริหารโรงพยาบาล 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร�) 
ค.บ. (เกษตรศาสตร�) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาลัยครูพระนคร 

2534 
 
2547 
2526 

3. นางสุพัตรา    
สุขชีพ 

อาจารย� วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร�) สาขา
บริหารโรงพยาบาล 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร�) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

2533 
 
2529 

4. นายทองหลBอ   
เดชไทย 

รองศาสตราจารย�   D.H.Sc. (Health Science) 
 
M.P.H. (Health Service 
Administration) 
M.S.W. (Rural Community 
Organization and Planning) 
วท.บ. (สุขาภิบาล) 

Loma Linda University, 
Loma Linda,USA. 
Loma Linda University, 
Loma Linda,USA. 
Agra University, India. 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2523 
. 

2522 
 

2513 
 

2511 
5. นางสาวนันทิภา 

แกDวลี 
อาจารย� วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร�) สาขา

โรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด  
วท.บ. (เทคนิคการแพทย�) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2554 
 
2550 

 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

ในสถานท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
 

11.  สถานการณBภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปEนต-องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณBหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

11.1.1 ความสําคัญของการเพ่ิมจํานวนประชากร การพัฒนาประเทศ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และการเปqดการคDาเสรี   

11.1.2 มีการขยายและพัฒนาสถานพยาบาลใหDสอดคลDองกับความตDองการของประชากร 
ท่ีเพ่ิมข้ึน การพัฒนาประเทศ และนโยบายทางสาธารณสุขโดยเฉพาะการประกันสุขภาพแหBงชาติ             
และโรงพยาบาลสBงเสริมสุขภาพตําบล การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการแขBงขันทางการแพทย�ใน
ภูมิภาค (Medical Hub) ตลอดจนการเปqดการคDาเสรี เปGนตDน 
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11.1.3 การจDางแรงงานในสถานบริการสุขภาพตDองการเปGนจํานวนมากท้ังภาครัฐ และ
ภาคเอกชนท้ังในประเทศและตBางประเทศ 

11.1.4 การแขBงขันทางการแพทย�ในภูมิภาค (Medical Hub) ท่ีตDองการแรงงานท่ีมีความรูD
และคุณภาพ 

11.1.5 การรBวมมือกันทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) ระหวBางประเทศในภูมิภาค 
เชBน จีน เขมร เวียดนาม ลาว ท่ีตDองการแรงงานท่ีมีสมรรถนะในธุรกิจการจัดการสถานพยาบาล 

11.2 สถานการณBหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
11.2.1 การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเรื่องสุขภาพจากพ่ึงพาบุคลากรทางการแพทย� เปGน

การเรียนรูD และพ่ึงพาตนเองทําใหDสถานบริการตDองปรับเปลี่ยนแนวคิดการใหDบริการเปGนการ
ประสานงานสBงเสริมใหDประชาชนเห็นความสําคัญในศักยภาพและพ่ึงพาตนเอง ชุมชน และสังคมเพ่ิม
มากข้ึน 

11.2.2 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูDรับบริการท่ีมีความเขDาในในเรื่องสิทธิของตนเอง
เ พ่ิมมากข้ึน การจัดการสถานพยาบาลตDองสBง เสริมความเขDาใจอันดีระหวBางผูD รับบริการ                  
และผูDใหDบริการชุมชน และสังคมใหDเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

11.2.3 การบริหารจัดการสถานพยาบาลตDองอาศัยการมีสBวนรBวมของผูDบริหาร ผูDใหDบริการ 
ประชาชนและชุมชนในการการวางแผนและพัฒนาสถานบริการใหDตอบสนองความตDองการและสภาพ
ปtญหาในพ้ืนท่ีของแตBละแหBง 

11.2.4 การบูรณาการการบริการทางการแพทย�ของสถานพยาบาลกับแนวความคิด            
ความเชื่อของประชาชนในแตBละพ้ืนท่ี สรDางการเรียนรูDรBวมกันพัฒนาท้ังองค�ความรูD ท้ั งของ
สถานพยาบาลและองค�ความรูDท่ีมีอยูBในชุมชน 

11.2.5 การรBวมมือทางการศึกษาเพ่ือสรDางแนวทางในการทํางานใหมBๆ (นวัตกรรม) ของ
สถานพยาบาลตBางๆ ใหDตอบสนองความตDองการตBอผูDรับบริการประชาชนและสังคมใหDมีประสิทธิผล
ยิ่งข้ึน 
 
12.  ผลกระทบจาก ข-อ 11 ต�อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข-องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 12.1.1 สรDางหลักสูตรใหDมีมาตรฐานเปGนท่ียอมรับท้ังภายใน และตBางประเทศ 
 12.1.2 พัฒนาหลักสูตรใหDสอดคลDองกับสถานการณ�ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม     

ท่ีเปลี่ยนแปลงอยูBตลอดเวลา 
 12.1.3 หลักสูตรตDองมีแนวทางในการท่ีจะใหDผูDจบการศึกษาเปGนท่ีตDองการขององค�กร      
ทางสุขภาพ ของหนBวยงานภาครัฐและเอกชน  
 12.1.4 หลักสูตรตDองพัฒนาใหDผูDเรียนมีความสามารถในการคDนควDาทําวิจัยเพ่ือพัฒนา             
สถานพยาบาล และระบบสุขภาพประเทศ ตามการพัฒนาของชุมชน สังคม 

 12.1.5 หลักสูตรตDองพัฒนาใหDผูDเรียนมีความรูDและเขDาใจในสภาพสาธารณสุขของพ้ืนท่ี         
ท่ีมีลักษณะเฉพาะของแตBละทDองถ่ิน พรDอมท้ังสามารถจัดการบริการสุขภาพใหDตอบสนองไดD 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

 12.1.6 หลักสูตรตDองพัฒนาใหDผูDเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความรูDท่ีเปGนมาตรฐาน
อาศัยภูมิปtญญาทDองถ่ินแกDปtญหาเฉพาะหนDาไดDและดํารงชีวิตรBวมกับผูDอ่ืนในสังคมไดD 

 
12.2 ความเก่ียวข-องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.2.1 สถาบันตDองผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ อัตลักษณ� และมาตรฐานเปGนท่ีตDองการของ
สังคมในประเทศและความตDองการระดับนานาชาติ 

12.2.2 สถาบันและองค�กรเครือขBายรับผิดชอบในการระดมสรรพกําลังเชิงวิชาการเพ่ือ
สนับสนุนใหDผูDเรียนมีความพรDอมในการเรียนทุกดDาน  

12.2.3 สถาบันและองค�กรเครือขBายตDองเปGนหนBวยงานหลักท่ีเปGนผูDนําเชิงวิชาการ และ      
การวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมโดยใหDผูDเรียนมีสBวนรBวมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน 

12.2.4 สถาบันและองค�กรเครือขBายตDองพัฒนาใหDมีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหวBาง
คณาจารย�และผูDเรียน ท้ังภายในสถาบัน และสถาบันภายนอกท้ังในประเทศตBางประเทศและนานาชาติ
เพ่ือปรับระดับมาตรฐานการศึกษาใหDเปGนสากลและแลกเปลี่ยนแรงงานกันไดDอยBางมีประสิทธิภาพ 
 
13. ความสัมพันธBกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปFดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ�มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปFดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
� กลุBมวิชาศึกษาท่ัวไป ไดDแกB กลุBมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุBมวิชามนุษยศาสตร�      

กลุBมวิชาสังคมศาสตร� กลุBมวิชาคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
� วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร� ไดDแกB ฟqสิกส�ในชีวิตประจําวัน เคมีท่ัวไป ปฏิบัติการเคมี-

ท่ัวไป ชีววิทยาท่ัวไป ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข   
 � หมวดวิชาเลือกเสรี  
13.2 กลุ�มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปFดสอนให-สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
 รายวิชาท่ีเปqดสอนในหลักสูตรนี้เปqดโอกาสใหDนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย            

ราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี สามารถเลือกเรียนเปGนวิชาเลือกเสรีไดD 
13.3 การบริหารจัดการ  

อาจารย�ผูDรับผิดชอบหลักสูตรตDองประสานงานกับอาจารย�ผูDแทนจากสาขาวิชาอ่ืน             
ท่ีเก่ียวขDอง ดDานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ และความสอดคลDองกับมาตรฐานผล
การเรียนรูDตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
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หมวดท่ี 2 ข-อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคBของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
 มุBงผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร� สาขาการจัดการสถานพยาบาลใหDตอบสนองความตDองการ

ของชุมชนท้ังในประเทศและประชาคมอาเซียนอยBางสรDางสรรค� โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเปGนฐานใน
การดําเนินชีวิต 

1.2  ความสําคัญ   
ในปtจจุบันมีการเพ่ิมข้ึนของสถานพยาบาลในระดับตBางๆ ถึงแกBระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ

ตติยภูมิท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเปGนอยBางมาก ตลอดจนผูDรับบริการของสถานพยาบาลตBางๆ มีความ
ตDองการตBอคุณภาพบริการของสถานพยาบาลยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันบุคลากรดDานบริหารจัดการ     
และการปฏิบัติงานในสถานพยาบาลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงยังมีไมBมากนัก ดังนั้นเพ่ือใหDมีบุคลากร          
ท่ีมีความรูDและทักษะดDานการปฏิบัติงานการบริหารจัดการในสถานพยาบาลใหDตอบสนองตBอ          
ความตDองการของผูDรับบริการในสถานพยาบาลยิ่งข้ึน จึงจําเปGนตDองมีบุคลากรท่ีสําเร็จการศึกษา             
สาธารณสุขศาสตร� สาขาการจัดการสถานพยาบาล เขDาทํางานในหนBวยงานดังกลBาวท้ังภาครัฐ และ
เอกชน นอกจากนี้แลDว หลักสูตรนี้เปGนหลักสูตรท่ีตอบโจทย�ท่ีวBาบัณฑิตทํางานไมBไดD ทํางานไมBเปGน 
ตามท่ีผูDบริหารสถานพยาบาลคาดหวัง ดังนั้นการเรียนการสอนหลักสูตรนี้จึงออกแบบใหDผูDบริหาร
สถานพยาบาลท่ีเปGนผูDใชDบัณฑิตมารBวมผลิตบัณฑิต โดยมาเปGนอาจารย�ผูDสอน ซ่ึงจะทําใหDไดDบัณฑิตท่ี
ตรงกับความตDองการของผูDใชDตBอไป 

1.3  วัตถุประสงคB  
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มุBงหวังใหDบัณฑิต             

มีคุณลักษณะดังนี้ 
 1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบตBอสังคมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
 1.3.2 มีความรอบรูDทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร�ทางการจัดการสถานพยาบาล 

มีความสามารถ ในการปฏิบัติงานการใหDบริการและบริหารจัดการ 
 1.3.3 มีทักษะการวิเคราะห�สถานการณ�โดยประยุกต�ใชDความรูDเหตุผลและวิจารณญาณอยBาง

เหมาะสมในการเผชิญกับสถานการณ�ตBางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 1.3.4 มีความสามารถในการทํางานกับผูDอ่ืนไดDทุกระดับอยBางเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง

ท้ังดDานความรูD ทักษะ วิชาชีพ และคุณธรรมอยBางตBอเนื่อง 
 1.3.5 มีความสามารถในการใชDเทคโนโลยีอยBางเหมาะสมกับการจัดการสถานพยาบาล
ตลอดจนสามารถใชDโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปGนไดD 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธB หลักฐาน/ตัวบ�งช้ี 
1. พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุข 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาลใหD มี
มาตรฐานไมBต่ํากวBาที่  สกอ.
กําหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล  

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยBาง
สมํ่าเสมอ 

1. เอกสารหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน 

หลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรตามความ
เปลี่ ยนแปลงนโยบายของ
ประเทศและการเปลี่ยนแปลง
ของปtจจัยหลักๆทั้ งภายใน
มหาวิทยาลัยฯ และปtจจัย
ภายนอก 

1. สรDางเครือขBายกับสมาคมวิชาชพี 
สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่อวิเคราะห�
ความตDองการและแนวโนDมความ
เปลี่ยนแปลงของระบบบริการ
สุ ขภ า พทั้ ง ใ นประ เทศและ
ตBางประเทศ 

2. สํารวจความตDองการของผูDใชD
บัณฑิ ต  จากผูD บ ริหารสถาน
บริการสุขภาพ 

1. รายงานการประชุม 
2. บันทึกการปรึกษากับหนBวย 

งานภาครัฐ และภาคเอกชน 
3. จํานวนหนBวยงานภาครัฐที่

เขDารBวมเครือขBายมีไมBนDอย
กวBาหDาหนBวยงาน 

4. จํานวนหนBวยงาน
ภาคเอกชนที่เขDารBวม
เครือขBายมีไมBนDอยกวBาหDา
หนBวยงาน 

5. จํานวนคร้ังในการประชุม
รBวมกันมีไมBนDอยกวBาหนึ่ง
คร้ัง/ปK 

3. พัฒนาบุคลากรดDานการ 
เ รียนการสอนและบ ริการ
วิ ช าการและการวิ จั ย ใหD มี
ประสบการณ�ในการนําความรูD
ท า ง ดD า น ส า ธ า ร ณ สุ ข ไ ป
ปฏิบัติงานจริง 

1. สนับสนุนบุคลากรดDานการเรียน
ก า ร ส อ น ใ หD ทํ า ง า น บ ริ ก า ร
วิชาการแกBองค�กรภายนอก
สังคม/ชุมชน 

2. สนับสนุนใหDมีการคDนควDา 
วิจัยเขDารBวมเสนอผลงานในการ
ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร ทั้ ง ใ น
ระดับชาติและนานาชาติ 

1. รDอยละของงานบริการ 
    วิชาการตBออาจารย�ประจํา

หลักสูตร 
2. รDอยละของการเขDารBวม 

ประชุมสัมมนาและการ 
เสนอผลงานของอาจารย� 
ประจําหลักสูตร 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร-างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ใชDระบบทวิภาคโดยหนึ่งปKการศึกษาแบBงออกเปGน 2 ภาคการศึกษาปกติ แตBละภาคการศึกษา

มีระยะเวลาศึกษาไมBนDอยกวBา 15 สัปดาห� กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรDอนใหDเปGนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี วBาดDานการจัดการศึกษา  
ภาคฤดูรDอนสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร-อน  
ไมBมี  

1.3  การเทียบเคียงหน�วยกิตในระบบทวิภาค  
ไมBมี 
 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปqดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปKการศึกษา 2557 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 

   ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม 
2.2  คุณสมบัติของผู-เข-าศึกษา  

  2.2.1 เปGนผูDสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร�  
หากเปGนนักศึกษาตBางชาติตDองมีความรูDพ้ืนฐานภาษาไทยและใหDอยูBในดุลยพินิจของ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 2.2.2 เปGนผูDสําเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทางดDานสาธารณสุขหรือเทียบเทBา 
และใหDอยูBในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2.2.3 ใหDเปGนไปตามขDอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�
จังหวัดปทุมธานี วBาดDวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) 

2.3  ปJญหาของนักศึกษาแรกเข-า  
 ไมBมี 
2.4  กลยุทธBในการดําเนินการเพ่ือแก-ไขปJญหา / ข-อจํากัดของนักศึกษาในข-อ 2.3 

ไมBมี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู-สําเร็จการศึกษา  
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต�ละปAการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
ชั้นปKท่ี 1 70 70 70 70 70 
ชั้นปKท่ี 2 - 70 70 70 70 
ชั้นปKท่ี 3 - - 70 70 70 
ชั้นปKท่ี 4 - - - 70 70 

รวม 70 140 210 280 280 
คาดว�าจะสําเร็จการศึกษา - - - 70 70 
 

2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน�วย : บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปAงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 

1. คBาลงทะเบียน 2,100,000 4,200,000 6,300,000 8,400,000 8,400,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบดําเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 คBาท่ีดินและ  
                สิ่งกBอสรDาง 
        2.3.2 คBาครุภัณฑ� 

 
1,440,000 

70,000 
 

460,000 
 

200,000 

 
1,512,000 

140,000 
 

460,000 
 

300,000 

 
1,587,600 

210,000 
 

460,000 
 

400,000 

 
1,666,980 

280,000 
 

460,000 
 

 500,000 

 
1,750,329 
280,000 

 
460,000 

 
 500,000 

รวมรายรับ 4,270,000 6,612,000 8,957,600 11,306,980 11,390,329 
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2.6.2 งบประมาณรายจ�าย (หน�วย : บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปAงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
1. งบบุคลากร 1,440,000 1,512,000 1,587,600 1,666,980 1,750,329 
2. งบดําเนินการ 
    2.1 คBาตอบแทน 
    2.2 คBาใชDสอย 
    2.3 คBาวัสดุ 
    2.4 คBาสาธารณูปโภค 

 
16,000 
35,000 
70,000 
72,000 

 
36,000 
70,000 
140,000 
72,000 

 
60,000 
105,000 
210,000 
72,000 

 
72,000 
140,000 
280,000 
72,000 

 
72,000 
140,000 
280,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 คBาท่ีดินและสิ่งกBอสรDาง 
    2.2 คBาครุภัณฑ� 

 
460,000 
200,000 

 
460,000 
300,000 

 
460,000 
400,000 

 
460,000 
500,000 

 
460,000 
500,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การทําวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
100,000 
25,000 

 
100,000 
25,000 

 
100,000 
25,000 

 
100,000 
25,000 

 
100,000 
25,000 

รวมรายจBาย 2,418,000 2,715,000 3,019,600 3,315,980 3,399,329 
 
ประมาณการคBาใชDจBายตBอหัวในการผลิตบัณฑิต 53,099.68 บาท/คน/ปK 

 
2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเปGนแบบชั้นเรียน และเปGนไปตามขDอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� 
ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี วBาดDวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก)  

2.8  การเทียบโอนหน�วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข-ามสถาบันอุดมศึกษา 
การเทียบโอนหนB วยกิตใหD เปGนไปตามระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ�                                

ในพระบรมราชูปถัมภ�  จังหวัดปทุมธานี วBาดDวยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเวDนการเรียนรายวิชา 
พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ข) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

3.  หลักสูตรและอาจารยBผู-สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหน�วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมBนDอยกวBา 138 หน�วยกิต 
3.1.2 โครงสร-างหลักสูตร แบBงเปGนหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมBนDอยกวBา 30 หน�วยกิต 
1.1) กลุBมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หนBวยกิต 
1.2) กลุBมวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 13 หนBวยกิต 
1.3) กลุB มวิ ชาคณิตศาสตร�  วิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยี 
8 หนBวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมBนDอยกวBา 102 หน�วยกิต 
2.1) กลุBมวิชาเนื้อหา 95 หนBวยกิต 

2.1.1) กลุBมวิชาบังคับ 86 หนBวยกิต 
2.1.2) กลุBมวิชาเลือก 9 หนBวยกิต 

2.2) กลุBมวิชาปฏิบัติการและฝzกประสบการณ�วิชาชีพ 7 หนBวยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมBนDอยกวBา  6 หน�วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต�าง ๆ     
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมBนDอยกวBา 30 หน�วยกิต 

ใช-หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ง)  
2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมBนDอยกวBา 102 หน�วยกิต 

2.1) กลุ�มวิชาเนื้อหา จํานวนไมBนDอยกวBา 95 หน�วยกิต 
2.1.1) กลุ�มวิชาบังคับ บังคับเรียนไมBนDอยกวBา 86 หน�วยกิต 

 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ)
   

4011504 ฟqสิกส�ในชีวิตประจําวัน 
Physics for Everyday Life 

2(1-2-3)

4021108 
 

เคมีท่ัวไป  
General Chemistry 

3(3-0-6)

4021109 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  
General Chemistry Laboratory 

1(0-3-2)

4031108 ชีววิทยาท่ัวไป 
General Biology  

3(3-0-6)

4031109 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป  
General Biology Laboratory                        

1(0-3-2)

4032608 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข 
Public Health Microbiology and Parasitology   
 

3(2-2-5)
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

4141101 หลักสาธารณสุข 
Principles of Public Health 

3(3-0-6) 

4141601 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร� 
Health Education and Behavioral Science  

3(2-2-5) 

4141605 ชีวสถิติสาธารณสุข 
Biostatistics for Public Health 

3(3-0-6) 

4142103 กายวิภาคศาสตร�และสรีรวิทยา 
Anatomy and Physiology 

3(2-2-5) 

4142104 หลักการปฐมพยาบาล 
Principles of First Aid 

3(2-2-5) 

4142105 การสBงเสริมสุขภาพ  
Health Promotion 

3(3-0-6) 

4142501 โภชนศาสตร�สาธารณสุข  
Public Health Nutrition 

3(2-2-5) 

4143112 โรคติดตBอและโรคไมBติดตBอ 
Communicable  and Non-Communicable Diseases 

2(2-0-4) 

4143301 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค 
Epidemiology and Disease Control  

3(3-0-6) 

4144606 เศรษฐศาสตร�สาธารณสุข 
Public Health Economics   

3(3-0-6) 

4162101 ศัพท�ทางการแพทย�เพ่ือการสื่อสารในสถานพยาบาล 
Medical Terminology for Hospital Communication 

2(2-0-4) 

4162301 กฎหมายการจัดการสถานพยาบาล 
Laws for Hospital Management 

2(2-0-4) 

4162401 การจัดการสถานพยาบาล 1 
Hospital Management 1 

3(3-0-6) 

4162402 การจัดการสถานพยาบาล 2 
Hospital Management 2                            

3(3-0-6) 

4162403 การจัดการการบริบาลสุขภาพ 
Health Service Management 

3(3-0-6) 

4163102 จริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล 
Ethics in Hospital Management 

2(2-0-4) 

4163201 อนามัยสิ่งแวดลDอมและการจัดการ 
Environmental Health and Management 
 

3(3-0-6) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

4163302 การจัดการและการพัฒนาระบบคุณภาพในสถานพยาบาล 
Quality System Management and Development in 
Hospital 

3(3-0-6) 

4163303 การจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล 
Hospital Risk Management 

3(3-0-6) 

4163304 การจัดการเชิงกลยุทธ�ของสถานพยาบาล 
Hospital Strategic Management 

3(3-0-6) 

4163305 การจัดการทรัพยากรมนุษย�ในสถานพยาบาล 
Human Resource Management and Development in 
Hospital 

3(3-0-6) 

4163404 การจัดการการเงินสําหรับสถานพยาบาล 
Hospital Financial Management 

3(3-0-6) 

4163405 ระบบเวชระเบียนเพ่ือการจัดการสถานพยาบาล 
Medical Record System for Hospital Management 

3(3-0-6) 

4163406 การบริหารการจัดซ้ือและพัสดุสําหรับสถานพยาบาล 
Hospital Procurement and Commodity 
Administration 

3(3-0-6) 

4164104 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต� ใชD ใน
สถานพยาบาล       
Information Technology  Management and Its 
Application in Hospital 

2(1-2-3) 

4164901 การวิจัยดDานการจัดการสถานพยาบาล 
Research in Hospital Management 

2(0-4-2) 

4164902 การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล 
Seminar in Hospital Management 

1(0-2-1) 

2.1.2) กลุ�มวิชาเลือก เลือกเรียนไมBนDอยกวBา 9 หน�วยกิต 
 

  

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
4143604 การบริหารงานสาธารณสุข 

Public Health Administration 
3(3-0-6) 

4163306 การจัดการอาชีวเวชศาสตร�ในสถานพยาบาล 
Occupational Medicine Management in Hospital 

2(2-0-4) 

4163407 หลักการตลาดสถานพยาบาล 
Principles for Hospital Marketing 
 

2(2-0-4) 
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

4162202 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหารใน
สถานพยาบาล 
Food Sanitation and Food Safety in Hospital 

2(2-0-4) 

4163103 การใหDรหัสโรค ICD-10 และการวินิจฉัยโรครBวม  
ICD-10 Coding and Diagnosis Related Group 

2(2-0-4) 

4163105 การประชาสัมพันธ�สถานพยาบาล 
Hospital Public Relations 

2(1-2-3) 

4164307 การนําระบบคุณภาพสูBการปฏิบัติในสถานพยาบาล 
Quality System Implementation in Hospital 

3(3-0-6) 

4164308 การพัฒนาภาวะผูDนําในระบบสุขภาพ 
Leadership Development in Health  System 

3(3-0-6) 

4164106 การจัดการโครงการสุขภาพ                       
Health  Project  Management 

3(3-0-6) 

4164408 การจัดการความขัดแยDงและการเจรจาตBอรองใน
สถานพยาบาล 
Conflict  Management  and  Negotiation  in  
Hospital 

3(3-0-6) 

2.2) กลุ�มวิชาปฏิบัติการและฝPกประสบการณBวิชาชีพ 
ใหDเลือกเรียนกลุBมวิชาใดวิชาหนึ่ง จํานวนไมBนDอยกวBา                              

 
7 

 
หน�วยกิต 

2.2.1) กลุ�มวิชาสหกิจศึกษา 
 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
4163801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

Preparation for Cooperative Education in Hospital 
Management 

1(45) 

4164801 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
Cooperative Education in Hospital Management 

6(640) 

2.2.2) กลุ�มวิชาฝPกประสบการณBวิชาชีพ 
 

รหัส ช่ือวิชา  น(ท-ป-ศ)
4163802 การเตรียมฝzกประสบการณ�วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล 

Preparation for Professional Experience in Hospital 
Management 

2(90)

4164802 การฝzกประสบการณ�วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล  
Field Experience in Hospital Management 
 
 

5(540)
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมBนDอยกวBา        6      หน�วยกิต 
ใหDเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� 

ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี โดยไมBซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลDวและตDองไมBเปGนรายวิชาท่ี
กําหนดใหDเรียนโดยไมBนับหนBวยกิตรวมในเกณฑ�การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบดDวยเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวแรกเปGนหมวดวิชาและหมูBวิชา 
เลขตัวท่ี 4 บBงบอกถึงระดับความยากงBายหรือชั้นปK 
เลขตัวท่ี 5 บBงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวท่ี 6 และ 7 บBงบอกถึงลําดับกBอนหลังของวิชา 
 

ความหมายของหมวดวิชาและหมูBวิชาในหลักสูตร 
 

401 หมูBวิชาฟqสิกส� 
402 หมูBวิชาเคมี 
403 หมูBวิชาชีววิทยา 
411 หมูBวิชาสถิติ 
412 หมูBวิชาคอมพิวเตอร� 
414 หมูBวิชาสาธารณสุขศาสตร� 
416 หมูBวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
900 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
 

ช้ันปAท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน�วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9000101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 9000302 วิทยาศาสตร�เพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 9000204 ความรูDเบ้ืองตDนเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 4141101 หลักสาธารณสุข 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) 4021108 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

 4021109 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 
 4031108 

4031109 
ชีววิทยาท่ัวไป 
ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 

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

รวมหน�วยกิต 21 
 

ช้ันปAท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน�วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9000102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 9000201 มนุษย�กับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 9000301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
 9000304 การออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ 4011504 ฟqสิกส�ในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
(วิชาบังคับ) 4032608 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข 3(2-2-5) 

 4141605 ชีวสถิติสาธารณสุข 3(3-0-6) 
เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวมหน�วยกิต 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

ช้ันปAท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน�วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9000103 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
 9000203 ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 4141601 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร�  3(2-2-5) 
(วิชาบังคับ) 4142103 กายวิภาคศาสตร�และสรีรวิทยา 3(2-2-5) 

 4162101 ศัพท�ทางการแพทย�เพ่ือการสื่อสารใน
สถานพยาบาล 

2(2-0-4) 

 4162401 
4142501 

การจัดการสถานพยาบาล 1 
โภชนศาสตร�สาธารณสุข        

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

รวมหน�วยกิต 20 
 

ช้ันปAท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน�วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9000202 พลวัตทางสังคม                                  3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 4142104 หลักการปฐมพยาบาล 3(2-2-5) 
(วิชาบังคับ) 4142105 การสBงเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 

 4162402 
4162403 
4162301 

การจัดการสถานพยาบาล 2 
การจัดการการบริบาลสุขภาพ 
กฎหมายการจัดการสถานพยาบาล 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือกเสรี) 

xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวมหน�วยกิต 20 
 

ช้ันปAท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน�วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 4143112 โรคติดตBอและโรคไมBติดตBอ 2(2-0-4) 
(วิชาบังคับ) 4144606 เศรษฐศาสตร�สาธารณสุข          3(3-0-6) 

 4163302 การจัดการและการพัฒนาระบบคุณภาพใน
สถานพยาบาล 

3(3-0-6) 

 4163201 
4163102 
4163404 
4163405 

อนามัยสิ่งแวดลDอมและการจัดการ  
จริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล 
การจัดการการเงินสําหรับสถานพยาบาล 
ระบบเวชระเบียนเพ่ือการจัดการ
สถานพยาบาล 

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

รวมหน�วยกิต 19 
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ช้ันปAท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน�วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 4143301 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) 4163303 การจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล 3(3-0-6) 

 4163304 การจัดการเชิงกลยุทธ�ของสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
 4163305 

4163406 
 

การจัดการทรัพยากรมนุษย�ในสถานพยาบาล
การบริหารการจัดซ้ือและพัสดุสําหรับ
สถานพยาบาล 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 4163407 หลักการตลาดสถานพยาบาล 2(2-0-4) 
(วิชาเลือก) 4163306 การจัดการอาชีวเวชศาสตร�ในสถานพยาบาล 2(2-0-4) 

 4163103 การใหDรหัสโรค ICD – 10 และการ
วินิจฉัยโรครBวม 

2(2-0-4) 

รวมหน�วยกิต 21 
 

ช้ันปAท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน�วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 4164901 การวิจัยดDานการจัดการสถานพยาบาล 2(0-4-2) 
(วิชาบังคับ) 4164104 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ประยุกต�ใชDในสถานพยาบาล       
2(1-2-3) 

 4164902 การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล 1(0-2-1) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 
 

4163801 
 

หรือ 
4163802 

การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล 
 
การเตรียมฝzกประสบการณ�วิชาชีพการ
จัดการสถานพยาบาล 

1(45) 
 
 

2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

4164307 การนําระบบคุณภาพสูBการปฏิบัติใน
สถานพยาบาล 

3(3-0-6) 

รวมหน�วยกิต 9 หรือ 10 
 

ช้ันปAท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน�วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

4164801 
หรือ 

4164802 

สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถาน 
พยาบาล 
การฝzกประสบการณ�วิชาชีพการจัดการสถาน 
พยาบาล 

6(640) 
 

5(540) 

รวมหน�วยกิต 6 หรือ 5 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  
 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
4011504 ฟFสิกสBในชีวิตประจําวัน  

Physics for Everyday Life 
2(1-2-3) 

กฎเกณฑ�  ทฤษฎี ในทางกลศาสตร�  เสียง แสง ความรDอน แมB เหล็กไฟฟ�า              
การประยุกต�กฎเกณฑ� และทฤษฎีดังกลBาวสําหรับเครื่องใชDในบDาน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ  
การใชD 
   
4021108 เคมีท่ัวไป 

General Chemistry 
3(3-0-6) 

โครงสรDางอะตอม พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ� ของแข็ง ของเหลว แก�ส สมดุล
เคมี ตารางธาตุ กรด เบส เกลือ 

 
4021109 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 

General Chemistry Laboratory 
1(0-3-2) 

ปฏิบัติการเ ก่ียวกับเทคนิคและหลักปฏิบั ติ ท่ัวไปในการใชDหDองปฏิบั ติการ          
การจําแนกประเภทสารเคมีจากฉลากขDางขวดสาร เกรดสารเคมี จุดเดือด จุดหลอมเหลวการใชD
เครื่องมือพ้ืนฐาน pH คBาคงท่ีของการแตกตัว 

 
4031108 ชีววิทยาท่ัวไป  

General Biology  
3(3-0-6) 

สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล� องค�ประกอบ โครงสรDางและหนDาท่ีของเซลล�ท้ัง 
โพรคาริโอต และยูคาริโอต การแบBงเซลล� การลําเลียง การเคลื่อนท่ีเขDาออก เมทาบอลิซึม การหายใจ 
และการสังเคราะห�แสง เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ� โครงสรDาง
ของพืช โครงสรDางของสัตว� ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หลักพันธุศาสตร�เบ้ืองตDน วิวัฒนาการ 
พฤติกรรมของสัตว� นิเวศวิทยา การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลDอม 

 

4031109 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป  
General Biology Laboratory 

1(0-3-2) 

ปฏิบัติการเ ก่ียวกับการใชDกลDองจุลทรรศน� เซลล�  การแบBงเซลล�  เนื้อเยื่อ            
การแลกเปลี่ยนสารเชBน การแพรB การออสโมซิส การสังเคราะห�แสง การหายใจ การลําเลียง         
การคายน้ํา การสืบพันธุ�ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต การจําแนกของสิ่งมีชีวิต การทํางานของระบบ
ตBางๆ เชBน กลDามเนื้อระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท พันธุศาสตร� พฤติกรรม การปรับตัว      
ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลDอม 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
4032608 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข                                     

Public Health Microbiology and Parasitology 
3(2-2-5) 

ชนิด รูปรBางลักษณะ วงจรชีวิตของจุลินทรีย�และปรสิตท่ีกBอโรคและใหDเกิดโรคกลไก
การตอบสนองของผูDถูกอาศัยท่ีมีตBอจุลินทรีย�และปรสิต การเกิดพยาธิสภาพ กระบวนการติดตBอ 
ในชุมชน การควบคุมและป�องกันจุลินทรีย�และปรสิตท่ีเปGนปtญหาสาธารณสุขของประเทศไทย 
และการฝzกปฏิบัติการตรวจหาจุลินทรีย�และปรสิตท่ีสําคัญในปtญหาสาธารณสุข  

 
4141101 หลักสาธารณสุข 

Principles of Public Health 
3(3-0-6) 

แนวคิดเก่ียวกับการสาธารณสุขและความสําคัญของงานสาธารณสุข ความรูDพ้ืนฐาน
เก่ียวกับงานสาธารณสุข การสาธารณสุขในประเทศและตBางประเทศ ระบบสาธารณสุข               
ในประเทศไทย การพัฒนางานสาธารณสุขในประเทศไทย บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข 
นวัตกรรมสาธารณสุข นโยบายการแกDปtญหาสาธารณสุขในปtจจุบัน แผนพัฒนาสาธารณสุขของ
ประเทศ แนวคิดเก่ียวกับหลักประกันสุขภาพ  กองทุนสุขภาพ 

 
4141601 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรB 

Health Education and Behavioral Science 
3(2-2-5) 

หลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร� ความสําคัญของงาน      
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห�พฤติกรรมสุขภาพ                  
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การสรDางเครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต�           
องค�ความรูDทางดDานสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร�มาใชDในการดําเนินงาน สรDางเสริมสุขภาพ 

 
4141605 ชีวสถิติสาธารณสุข 

Biostatistics for Public Health 
3(3-0-6) 

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและหลักการทางชีวสถิติ ขอบเขตของชีวสถิติและ
สถิติชีพ การใชDประโยชน�ของชีวสถิติในงานสาธารณสุข วิธีการประมวลผลและนําเสนอขDอมูลทาง
ชีวสถิติ ความหมายของประชากรและการคํานวณขนาดกลุBมตัวอยBางทางสถิติ การทดสอบความ
คลาดเคลื่อน การแจกแจงทางสถิติ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การแปลความหมายของสถิติ 
กรณีศึกษาทางดDานสถิติสาธารณสุข การนําสถิติไปใชDในงานวิจัยทางสาธารณสุข 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

4142103 กายวิภาคศาสตรBและสรีรวิทยา  
Anatomy and Physiology 

3(2-2-5) 

ความหมาย ความสําคัญของวิชากายวิภาคศาสตร�และสรีรวิทยา ความรูDเบ้ืองตDน
และคําศัพท�ทางกายวิภาคศาสตร� โครงสรDางและหนDาท่ีรBางกายมนุษย�ในระบบปกคลุมรBางกาย 
ระบบโครงรBาง ระบบกลDามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบยBอยอาหาร 
ระบบขับถBายปtสสาวะ ระบบตBอมไรDทBอ ระบบสืบพันธุ� และความสัมพันธ�ในแตBละระบบของ
รBางกาย 

 
4142104 หลักการปฐมพยาบาล 

Principles of First Aid 
3(2-2-5) 

 ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน�และหลักการปฐมพยาบาลในผูDป�วยประเภท
ตBางๆในภาวะวิกฤติการตรวจหาความผิดปกติของรBางกายโดยการจับชีพจรการวัดอุณหภูมิและ
ความดันโลหิตการใชDวัสดุอุปกรณ�ในการปฐมพยาบาล การเคลื่อนยDายผูDป�วยหลักและวิธีการ     
ซักประวัติและการตรวจรBางกายเบ้ืองตDนการแกDไขปtญหาสุขภาพ และการป�องกันเบ้ืองตDนในผูDป�วย
อุบัติเหตุ ฉุกเฉินและภาวะวิกฤติหลักการป�องกันการติดเชื้อจากการใหDบริการทางการแพทย�และ
สาธารณสุขและระบบสBงตBอผูDป�วย 

 
4142105 การส�งเสริมสุขภาพ 

Health Promotion 
3(3-0-6) 

 ความหมาย แนวคิดเก่ียวกับการสรDางเสริมสุขภาพ หลักการสรDางเสริมสุขภาพบุคคล
ในวัยตBางๆ การสรDางเสริมสุขภาพชุมชน การดําเนินงานดDานการสรDางเสริมสุขภาพประชาชน     
ในประเทศไทยและในตBางประเทศ 

 
4142501 โภชนศาสตรBสาธารณสุข 

Public Health Nutrition 
3(2-2-5)                                                 

  ความสําคัญของโภชนาการตBอสุขภาพอาหารและสารอาหาร อาหารแลกเปลี่ยน
โภชนาการสําหรับบุคคลแตBละวัย ปtญหาโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ หลักการจัด
อาหารเฉพาะโรค โภชนาการ การใหDโภชนศึกษา การสBงเสริมโภชนาการ และฝzกปฏิบัติการ
ดําเนินงานตามโครงการทางโภชนาการ 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

4143112 โรคติดต�อและโรคไม�ติดต�อ 
Communicable and Non-Communicable Diseases 

2(2-0-4) 

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด นโยบายการดําเนินงานดDานโรคติดตBอ และไมB
ติดตBอ หลักการสรDางเสริมภูมิคุDมกันโรคติดตBอ การจําแนกประเภทของโรค สาเหตุ อาการ                
และอาการแสดงท่ีสําคัญ วิเคราะห�สถานการณ�โรคติดตBอและไมBติดตBอท่ีเปGนปtญหาสาธารณสุข      
การป�องกันและควบคุมโรคท่ีมีผลกระทบตBอสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก 
 
4143301 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค  

Epidemiology and Disease Control 
3(3-0-6) 

ความหมาย ขอบเขต  จุดมุBงหมาย และประโยชน�ของระบาดวิทยา นิเวศวิทยาของ
มนุษย� ธรรมชาติของโรคติดตBอและโรคไมBติดตBอ ผลกระทบของโรคติดตBอและโรคไมBติดตBอ 
หลักการป�องกันและควบคุมโรค มาตรการวัดการป�วยและการตาย ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อ
และปtญหาสุขภาพ การสืบสวนทางระบาดวิทยาระบาดวิทยาทางสังคม ความผิดพลาดท่ีพบไดD
บBอยทางระบาดวิทยา 
 
4143604 การบริหารงานสาธารณสุข         3(3-0-6) 
  Public Health Administration 

แนวคิด และหลักการบริหารท่ัวไป การบริหารงานสาธารณสุข การวิเคราะห�นโยบาย 
และแผนพัฒนาการสาธารณสุข การวางแผนงานโครงการดDานสาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ 
กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ มาตรการแกDไขปtญหาสาธารณสุข และ       
นักบริหารงานสาธารณสุข การจัดการความรูDเก่ียวกับงานสาธารณสุข 
 
4144606 เศรษฐศาสตรBสาธารณสุข 

Public Health Economics 
3(3-0-6) 

การประยุกต�วิชาเศรษฐศาสตร�เพ่ือนํามาใชDในงานดDานสาธารณสุข และสุขภาพ
อนามัยโดยเนDนถึงความสําคัญของการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูBอยBางจํากัดใหDไดDประโยชน�สูงสุด
และเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดในเรื่องการใหDบริการสาธารณสุข และการบริการการ
รักษาพยาบาลการจัดสรรงบประมาณและการประเมินโครงการสาธารณสุขตลอดจนความสัมพันธ�
ของงานสาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

4162101 ศัพทBทางการแพทยBเพ่ือการส่ือสารในสถานพยาบาล 
Medical Terminology for Hospital Communication     

2(2-0-4) 

 ความรูDทางดDานศัพท�ตBางๆ ทางการแพทย� และสาธารณสุขท่ีเก่ียวขDองกับการ
บริหารจัดการสถานพยาบาลโดยเฉพาะท่ีเก่ียวขDองกับการรักษาพยาบาล เชBน ระบบตBางๆ ของ
รBางกาย โครงสรDางของคําศัพท�ทางการแพทย� การจําแนกสBวนประกอบของคํา คําจํากัดความของ
ศัพท�ตBางๆ ทางการแพทย�ท่ีใชDในการพูดและเขียนในกระบวนการวินิจฉัยโรค การรักษาทาง
การแพทย�และชื่อโรคตBางๆ ท่ีใชDในการปฏิบัติงานทางดDานการแพทย�และสาธารณสุข และการ
ติดตBอสื่อสารในระบบสุขภาพ 

 
4162202 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหารใน

สถานพยาบาล  
 2(2-0-4) 

 Food Sanitation and Food Safety in Hospital  
แนวคิด หลักการ ความหมาย ความสําคัญในการสุขาภิบาลและความปลอดภัย

ในอาหารท่ีจัดบริการในสถานพยาบาล โรคท่ีเกิดจากอาหารเปGนสื่ออันตรายท่ีพบในอาหาร             
สิ่งปนเป��อนในอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร ประเภทตBางๆ การจัดบริการอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัยในสถานพยาบาล 

 
4162301 กฎหมายการจัดการสถานพยาบาล   

Laws for Hospital Management  
2(2-0-4) 

 กฎหมายและขDอบังคับท่ีเก่ียวขDองกับการสาธารณสุขการจัดการสถานพยาบาล 
กฎหมายควบคุมอาคารขDอบังคับแพทย�สภา การประกอบโรคศิลป�ของแพทย� พยาบาลและ
บุคลากรอ่ืนๆ สิทธิผูDป�วย การประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน การประกันภัยพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พระราชบัญญัติคุDมครองผูDบริโภค กฎหมายดDานความปลอดภัยสิ่งแวดลDอม และ
อาชีวอนามัย 
 
4162401 การจัดการสถานพยาบาล 1  

Hospital Management 1 
3(3-0-6) 

พัฒนาการความเปGนมาของสถานพยาบาลความหมาย หนDาที่ ประเภทของ
สถานพยาบาล การจัดต้ังสถานพยาบาล การวางแผนการกBอสรDางสถานพยาบาล การจัดองค�กรใน
สถานพยาบาล การจัดอัตรากําลังของสถานพยาบาลแตBละประเภท แนวคิด หลักการ การบริหาร
หนBวยงานตBางๆ ดDานการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล งานบริการรักษาพยาบาลผูDป�วยนอก 
ผูDป�วยใน งานบริการผูDป�วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานควบคุมและป�องกันการติดเชื้อ งานบริการ      
การพยาบาล งานพยาธิชีววิทยา งานรังสีวิทยา งานเภสัชกรรม งานกายภาพบําบัด                
งานสังคมสงเคราะห� เปGนตDน   
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

4162402 การจัดการสถานพยาบาล 2  
Hospital Management 2 

3(3-0-6) 

 รายวิชาท่ีต-องเรียนมาก�อน: 4162401 การจัดการสถานพยาบาล 1 
กิจกรรมและการบริหารงานดDานสนับสนุนบริการรักษาพยาบาลการควบคุม

กํากับงานบริหารในสถานพยาบาล งานสารบรรณ งานโภชนาการ งานรับผูDป�วยใน งานจBายของ
ปราศจากเชื้อกลาง งานคหกรรมและซักฟอกผDา งานรักษาความปลอดภัยในสถานพยาบาล งาน
ประชาสัมพันธ� งานการตลาด การบริหารคูBสัญญา งานวิศวกรรมในสถานพยาบาล งานบริหาร
วิชาการและฝzกอบรม เปGนตDน 
 
4162403 การจัดการการบริบาลสุขภาพ  

Health Service Management 
3(3-0-6) 

 การประยุกต�และบูรณาการความรูDและทักษะทางดDานการจัดองค�การและการ
นํามาใชDกับสถานบริการสุขภาพในระดับตBางๆ เนDนการวิเคราะห�ปtจจัยภายในและภายนอกท่ีมี
อิทธิพลตBอแผนปฏิบัติการ การดําเนินงาน การวัดและประเมินผล และการใชDทรัพยากรภายใน
องค�กรอยBางคุDมคBา 

   
4163102 
 

จริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล 
Ethics in Hospital Management 

2(2-0-4) 

 รายวิชาท่ีต-องเรียนมาก�อน : 4162402 การจัดการสถานพยาบาล 2 
ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม จิตสํานึก ความรับผิดชอบและ

จริยธรรมในการบริหารจัดการสถานพยาบาลของผูDมีสBวนไดDสBวนเสีย ไดDแกB ผูDป�วย พนักงาน  
ผูDบริหาร กรรมการบริษัท ผูDถือหุDน รวมท้ังจริยธรรมในการรBวมรับผิดชอบ สิ่งแวดลDอมและสังคม 
ท่ีมาของปtญหาจริยธรรม วิธีการสรDางจริยธรรมใหDเกิดข้ึนในองค�กร ความรับผิดชอบระดับตBางๆ
ในการบริหารจัดการและการกํากับดูแลท่ีดี  

4163103 การให-รหัสโรค ICD-10 และการวินิจฉัยโรคร�วม  2(2-0-4) 
 ICD-10 Coding and Diagnosis Related Group  
 รายวิชาท่ีต-องเรียนมาก�อน: 4162101 ศัพทBทางการแพทยBเพ่ือ

การส่ือสารในสถานพยาบาล 
 

ประวัติความเปGนมา หลักการการใหDรหัส การใชDหนังสือ ICD-10 ICD-9 การฝzก
ปฏิบัติการใหDรหัส ขDอผิดพลาดในการใหDรหัส ประโยชน�ในการนํา ICD-10 มาใชDพัฒนาขDอมูลของ
สถานพยาบาล การใหDรหัสหัตถการ ข้ันตอนการใหDรหัสหัตถการและฝzกปฏิบัติ แนวคิดระบบการ
วินิจฉัยโรครBวม (DRG) การคํานวณ DRG ประโยชน�ท่ีไดDรับจากการทํา DRG 

 



25 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

รหัส คําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-ศ) 
 

4163105 การประชาสัมพันธBสถานพยาบาล   
Hospital Public Relations 

2(1-2-3) 

บทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธ�สถานพยาบาล ยุทธวิธี หลักการ
วางแผนงานประชาสัมพันธ� การประเมินผลท้ังในแผนงานระยะสั้น ระยะยาว กลยุทธ�และ
ยุทธศาสตร�การวางแผนงานประชาสัมพันธ�สถานพยาบาลในดDานตBางๆ การวางแผน
ประชาสัมพันธ�เพ่ือสรDางภาพลักษณ�ท้ังตัวบุคคล/องค�กร การวางแผนงานประชาสัมพันธ�เพ่ือการ
รณรงค� การวางแผนงานประชาสัมพันธ�ในภาวะวิกฤติ ตลอดจนการวางแผนงานประชาสัมพันธ�
ทางการตลาด เนDนการศึกษาจากกรณีศึกษา 

 
4163201     อนามัยส่ิงแวดล-อมและการจัดการ   

Environmental Health and Management    
3(3-0-6) 

 ความสัมพันธ�ระหวBางสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลDอม โดยศึกษาถึงปtญหาและ
สาเหตุของปtญหาผลกระทบสิ่งแวดลDอม อิทธิพลของสิ่งแวดลDอมท่ีมีผลตBอสุขภาพอนามัยการเกิด
โรคตBางๆท่ีมี 

 
4163302 การจัดการและการพัฒนาระบบคุณภาพในสถานพยาบาล 

Quality System Management and Development in 
Hospital 

3(3-0-6) 

  ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพของสถานพยาบาลระบบตBางๆ การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการนําไปสูB
สถานพยาบาลคุณภาพ การพัฒนาองค�การ บทบาทภาวะผู Dนําในการพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพพฤติกรรมบริการสูBความเปGนเลิศ กิจกรรม 5 ส. การควบคุมคุณภาพ การพัฒนา คุณภาพ
โดยรวมอยBางตBอเนื่อง และการประยุกต�การบริหารเชิงกลยุทธ�ในการพัฒนาคุณภาพระบบใน
สถานพยาบาล 
 
4163303 การจัดการความเส่ียงของสถานพยาบาล  

Hospital Risk Management 
3(3-0-6) 

 รายวิชาท่ีต-องเรียนมาก�อน : 4163302 การจัดการและการพัฒนาระบบ
คุณภาพในสถานพยาบาล 
แนวคิด ความหมายการบริหารความเสี่ยงตBางๆ ของสถานพยาบาล กระบวนการ

บริหารความเสี่ยง ไดDแกBการคDนหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การประมาณระดับความ
เสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การประกันภัย การประเมินผล กระบวนการบริหารความเสี่ยง     
ซ่ึงครอบคลุมท้ังดDานการรักษาพยาบาล ดDานการสนับสนุนบริการ และดDานสิ่งแวดลDอม 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

4163304 การจัดการเชิงกลยุทธBของสถานพยาบาล 
Hospital Strategic Management 

3(3-0-6) 

  แนวคิด ความหมายการจัดการเชิงกลยุทธ� กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ�                 
การวิเคราะห�สภาพแวดลDอมท้ังภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลง ไปกําหนดทิศทางขององค�กร    
การวางแผนกลยุทธ� การดําเนินกลยุทธ� เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินผลและควบคุมการ
ปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ�เพ่ือใหDเกิดความเขDาใจ และรBวมมืออันจะนํามาซ่ึงการจัดการหรืองานบริการท่ีมี
คุณภาพ 
   
4163305 การจัดการทรัพยากรมนุษยBในสถานพยาบาล 

Human Resource Management in Hospital 
 3(3-0-6) 

ทฤษฎีและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย� ความสัมพันธ�ระหวBางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย�ในสถานพยาบาลและสิ่งแวดลDอม การสรDางความเขDาใจในพฤติกรรมและ
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย� นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย� การสรรหา         
การคัดเลือก การกําหนดคBาตอบแทน ความปลอดภัยในการทํางาน วินัย แรงงานสัมพันธ� และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� องค�การแหBงการเรียนรูD การรักษาทรัพยากรมนุษย�ที่มีศักยภาพไวD 
ในองค�กร ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ ปtญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย�ในสถานพยาบาล     
ท้ังสถานพยาบาลภาครัฐบาลและเอกชน 
 
4163306 การจัดการอาชีวเวชศาสตรBในสถานพยาบาล   3(3-0-6) 
 Occupational Medicine Management in Hospital  

 การบริหารงานดDานอาชีวเวชศาสตร� ในสถานพยาบาลโดยเนDนในเรื่องของสุขภาพ
ของผูDประกอบอาชีพ และเจDาหนDาท่ีในสถานพยาบาล เพ่ือป�องกันปtจจัยท่ีเปGนสาเหตุท่ีทําใหDเกิด
อุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพโดยมีการเฝ�าระวังโรค ท้ังทางดDานสุขภาพและสภาพแวดลDอม
ในการทํางาน สBงเสริมสุขภาพเปGนสําคัญ 

 
4163404 การจัดการการเงินสําหรับสถานพยาบาล   

Hospital Financial Management 
3(3-0-6) 

ลักษณะและขอบเขตของการจัดการทางการเงินสําหรับโรงพยาบาล เทคนิคใน
การวิเคราะห�ทางการเงิน การวิเคราะห�ผลตอบแทนและความเสี่ยง การวางแผนและควบคุม
ทางการเงิน การจัดทํางบประมาณ การจัดทํางบจBายลงทุน การตัดสินใจในการลงทุนดDวยวิธี
วิเคราะห�โครงการตBางๆ การจัดหาเงินทุนท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

4163405 ระบบเวชระเบียนเพ่ือการจัดการสถานพยาบาล 
Medical Record System for Hospital Management 

3(3-0-6) 

 รายวิชาท่ีต-องเรียนมาก�อน : 4162101 ศัพทBทางการแพทยB
เพ่ือการส่ือสารในสถานพยาบาล 

 

นโยบายและหลักการปฏิบั ติเ ก่ียวกับการบริหารจัดการเวชระเบียนของ
สถานพยาบาล งานบริการเวชระเบียน มาตรฐานการบันทึก เวชระเบียน การบันทึกรหัสและจัดทํา
ดัชนีโรคเพ่ือนําไปประมวลผลเปGนสารสนเทศในการดูแลผูDป�วย การรักษาความปลอดภัยและ
ความลับของขDอมูลการประเมิน ปรับปรุงและทบทวนระบบบริหารเวชระเบียนและเวชสถิติ 
   
4163406 การบริหารการจัดซ้ือและพัสดุสําหรับสถานพยาบาล 

Hospital Procurement and Commodity 
Administration 

   3(3-0-6) 

หลักการเก่ียวกับการบริหารจัดการพัสดุในสถานพยาบาล การจัดการตาม
กระบวนการพัสดุ และความสัมพันธ�กับระบบอ่ืนๆของสถานพยาบาล ไดDแกB งบประมาณ การวิเคราะห�
ตDนทุน ความคุDมทุน การบริหารสัญญา รวมท้ังกฎระเบียบปฏิบัติ และการนําไปประยุกต�ใชD 
 
4163407 หลักการตลาดสถานพยาบาล 

Principles for Hospital Marketing 
2(2-0-4) 

แนวความคิดเก่ียวกับการตลาด ขอบเขต ความสัมพันธ�และหนDาท่ีทางการตลาด 
รวมถึงสิ่งแวดลDอมท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลาดและการแบBงสBวนตลาด การเลือกตลาดเป�าหมาย      
การวิเคราะห� พฤติกรรม ผูDบริโภค การใชDสBวนประสมทางการตลาด อันไดDแกB ผลิตภัณฑ�         
การ    ต้ังราคาการจัดจําหนBาย และการสBงเสริมการตลาด 

 
4163801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล    1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in Hospital Management 

การจัดกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบความพรDอมของผูDเรียนกBอนการฝzกสหกิจศึกษาใน
ดDานการรับรูDลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาตัวผูDเรียนใหDมีความรูDทักษะ           
เจตคติแรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทําในสถานการณ�หรือรูปแบบ
ตBางๆ ซ่ึงเก่ียวขDองกับงาน 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

4163802 การเตรียมฝPกประสบการณBวิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล     2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Hospital 

Management 
การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรDอมของผูDเรียนกBอนการฝzกประสบการณ�  

วิชาชีพในดDานการรับรูD ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 
 

4164104 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตBใช-ใน
สถานพยาบาล       
Information Technology Management and  Its 
Application in Hospital 

2(1-2-3) 

ความรูD เ บ้ืองตDนดDานการจัดการเวชศาสตร�สนเทศท่ีเชื่อมโยงมาจากระบบ        
เวชระเบียนของสถานพยาบาล การนําคอมพิวเตอร�มาประยุกต�ใชDในงานรักษาพยาบาล                  
การสํารวจระบบขDอมูลดDานสุขภาพอนามัย การบันทึก แปลความหมาย การรักษา การสืบคDน 
วิเคราะห�ระบบตDนทุน ความคุDมทุน และการประเมินผล การจัดทํามาตรฐาน การเก็บรวบรวม 
การใชDโปรแกรมสําเร็จรูป และนําสารสนเทศไปประยุกต�ใชDในการบริหารสถานพยาบาล 
 
4164106 การจัดการโครงการสุขภาพ 

Health Project Management 
3(3-0-6) 

แนว คิด  หลักการ  ความจํ า เปGน ในการบริหาร โครงการสุ ขภาพตB า งๆ                        
ของสถานพยาบาล การวางแผนปฏิบัติการของโครงการสุขภาพ วงจรชีวิตของโครงการ  
การจัดรูปแบบองค�การโครงการ การอํานวยงานและการประสานงาน ตลอดจนแนวความคิดและ
เทคนิคในการควบคุมการปฏิบัติงานโครงการสุขภาพ 
 
4164307 การนําระบบคุณภาพสู�การปฏิบัติในสถานพยาบาล   3(3-0-6) 
 Quality System Implementation in Hospital  

การนําเทคนิคและเครื่องมือตBางๆ ในการจัดการคุณภาพของสถานพยาบาล 
หลักการ กระบวนการและมาตรฐานระบบคุณภาพตBางๆ ของสถานพยาบาล เครื่องมือในการ
บริหารระบบคุณภาพ ไดDแกB ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล (ISO) การพัฒนาและ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) โรงพยาบาลสBงเสริมสุขภาพ (HPH) การเปรียบเทียบระบบ
คุณภาพตBางๆ ท่ีใชDในสถานพยาบาล และการศึกษาจากสถานการณ�จริงในสถานพยาบาลท่ีไดDรับ
การรับรองมาตรฐาน 
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4164308 การพัฒนาภาวะผู-นําในระบบสุขภาพ  3(3-0-6) 
 Leadership Development in Health  System  

การพัฒนาภาวะผูDนําในระบบสุขภาพและระบบบริหารจัดการสถานพยาบาล  
โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานภาวะผูDนําและการประยุกต�ใชD ปtจจัยท่ีมีผลตBอการพัฒนาภาวะ
ผูDนํา การเสริมสรDางศักยภาพการเปGนผูDนําและทักษะของผูDนําในระบบสุขภาพ และบริหารจัดการ
สถานพยาบาล เชBน การจัดการการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจเชิงความคิดสรDางสรรค�การสรDาง
เสริมพลังอํานาจ พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมเปGนตDน 
 
4164408 การจัดการความขัดแย-งและการเจรจาต�อรองใน

สถานพยาบาล 
 3(3-0-6) 

 Conflict  Management  and  Negotiation  in  Hospital  
แนวคิด หลักการ ความสําคัญ ความหมาย ประเภทของความขัดแยDง การแกDไข

ความขัดแยDงในสถานพยาบาล แบบการบริหาร ความขัดแยDงแนวคิดการเจรจาตBอรอง ข้ันตอน
และประเด็นสําคัญของการเจรจาตBอรองในสถานพยาบาล กลยุทธ�และเทคนิคการเจรจาตBอรอง 
การฝzกทักษะในการลดขDอขัดแยDง และการเจรจาตBอรองจากกรณีศึกษาในสถานพยาบาล 
 
4164801 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  6(640) 
 Cooperative Education in Hospital Management  

การปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปGนพนักงานชั่วคราว        
ณ สถานประกอบการจนครบ 1 ภาคการศึกษา ตามท่ีสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลกําหนด 
เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลDวนักศึกษาตDองสBงรายงาน และนําเสนอผลการไปปฏิบัติงาน          
ตBอคณาจารย�ในสาขาวิชา โดยการวัดผลและประเมินของอาจารย�ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงาน         
ท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ 
 
4164802 การฝPกประสบการณBวิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล  5(540) 
 Field Experience in Hospital Management  

การฝzกปฏิบัติงานในสถานพยาบาลดDานตBางๆ ของการจัดการสถานพยาบาล และ
เสนอแนวทางแกDปtญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน โดยฝzกปฏิบัติตามแนวทางท่ีเสนอแกDปtญหา 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

4164901 การวิจัยด-านการจัดการสถานพยาบาล  
Research in Hospital Management 

2(0-4-2) 

แนวคิดและข้ันตอนในการวิจัย สBวนประกอบของขDอเสนอโครงการวิจัยการกําหนด
หัวขDอเรื่อง การกําหนดวัตถุประสงค� การกําหนดขDอมูลและแหลBงท่ีมาการต้ังสมมุติฐานการเลือก
ตัวอยBางการกําหนดขนาดตัวอยBาง การสรDางแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขDอมูล การเสนอผลดDวย
ตารางแผนภูมิและกราฟ การวิเคราะห�ขDอมูลและแปลผลการเขียนรายงาน การวิจัย 
   
4164902
  

การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล  
Seminar in Hospital Management 

1(0-2-1) 

แนวคิด หลักการ ความสําคัญการจัดสัมมนาการเพ่ือการจัดการความรูDของ
สถานพยาบาล โดยจัดแบBงกลุBมนักศึกษาใหDมีโอกาสฝzกปฏิบัติและรBวมอภิปรายในการสัมมนา
ประเด็นปtญหาตBางๆ ท่ีเ ก่ียวกับการจัดองค�การการทํางานและระบบการบริหารงานใน
สถานพยาบาล 
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3.2  ช่ือ สกุล ตําแหน�งและคุณวุฒิของอาจารยB  
3.2.1 อาจารยBประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตําแหน�ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 

การศึกษา 

ปAท่ี
จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาหB) 

2557 2558 2559 2560 

1 นายสุกิจ  
จําปาเงิน 

อาจารย� บธ.ม. (บริหารธรุกจิ) 
 
ส.ม. (บริหาร
โรงพยาบาล)   
วท.บ. (การพยาบาล
และผดุงครรภ�)  
M.D. (Doctor of 
Medicine) 
 

สถาบันบัณฑิต     
พัฒนบริหารศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
Divine Word 
University,Madang, 
Phillipines. 

2536 
 

2535 
 

2535 
 
2529 

12 12 12 12 

2 นายยงยุทธ 
สงวนชม 

อาจารย� วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร�) สาขาบริหาร
โรงพยาบาล 
พย.บ. (พยาบาล
ศาสตร�) 
ค.บ. (เกษตรศาสตร�) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
วิทยาลัยครูพระนคร 

2534 
 
 
2547 

 
2526 

12 12 12 12 

3 นางสุพัตรา  
สุขชีพ 

อาจารย� วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร�) สาขาบริหาร
โรงพยาบาล 
พย.บ. (พยาบาล
ศาสตร�) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

2533 
 
 
2529 

12 12 12 12 

4 นายทองหลBอ   
เดชไทย 

รอง
ศาสตราจารย�   

D.H.Sc. (Health 
Science) 
 
M.P.H. (Health 
Service 
Administration) 
M.S.W. (Rural 
Community 
Organization and 
Planning) 
วท.บ. (สุขาภิบาล) 

Loma Linda 
University, Loma 
Linda,USA. 
Loma Linda 
University, Loma 
Linda,USA. 
Agra University, 
India. 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2523 
 
 

2522 
 
 

2513 
 
 
 

2511 

12 12 12 12 

5 นางสาวนนัทิภา 
แกDวลี 

อาจารย� วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร�) สาขาโรคติด
เช้ือและวทิยาการ
ระบาด  
วท.บ. (เทคนิค
การแพทย�) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2554 
 
 
 

2550 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารยBประจํา 
 

ลําดับ 
ชื่อ–

นามสกุล 
ตําแหน�ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาหB) 

2557 2558 2559 2560 

1 นายสุกิจ  
จําปาเงิน 

อาจารย� บธ.ม. (บริหารธรุกจิ) 
 
ส.ม. (บริหารโรงพยาบาล) 
วท.บ. (การพยาบาลและผดุง
ครรภ�)  
M.D. (Doctor of Medicine) 
 

สถาบันบัณฑิต     
พัฒนบริหารศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
Divine Word 
University,Madang, 
Phillipines. 

12 12 12 12 

2 นายยงยุทธ 
สงวนชม 

อาจารย� วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร�) 
สาขาบริหารโรงพยาบาล 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร�) 
ค.บ. (เกษตรศาสตร�) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาลัยครูพระนคร 

12 12 12 12 

3 นางสุพัตรา  
สุขชีพ 

อาจารย� วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร�) 
สาขาบริหารโรงพยาบาล 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร�) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

12 12 12 12 

4 นายทองหลBอ   
เดชไทย 

รอง
ศาสตราจารย�   

D.H.Sc. (Health Science) 
 
M.P.H. (Health Service 
Administration) 
M.S.W. (Rural Community 
Organization and 
Planning) 
วท.บ. (สุขาภิบาล) 

Loma Linda University, 
Loma Linda,USA. 
Loma Linda University, 
Loma Linda,USA. 
Agra University, India. 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12 12 12 12 

5 นางสาว 
นันทิภา  
แกDวลี 

อาจารย� วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร�) 
สาขาโรคติดเช้ือและวิทยาการ
ระบาด  
วท.บ. (เทคนิคการแพทย�) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

12 12 12 12 

6 นางอารีย�   
สงวนช่ือ 

ผูDชBวย
ศาสตราจารย� 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร�) 
สาขาสุขศึกษา 
ค.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
วิทยาลัยครูนครปฐม 

12 12 12 12 

7 นางสาว 
สุนาฏ 
เตชางาม 

ผูDชBวย
ศาสตราจารย� 

Ph.D. (Clinical Sciences in 
Nutrition) 
 
M.S. (Clinical Nutrition) 
วท.บ. (ชีววทิยา)  

University of Sherbrooke, 
Sherbrooke,Canada. 
North Texas State 
University,Denton, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมB 

6 6 6 6 

8 นางสาว
น้ําฝน 
ศีตะจิตต� 

อาจารย�  ปร.ด. (วิทยาศาสตร�การ
อาหาร) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร�การ
อาหาร) 
วท.บ. (คหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลDาเจDาคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

12 12 12 12 

9 นางสาว 
ใยแพร 
ชาตร ี

อาจารย� วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร�)
สาขาโภชนศาสตร� 
วท.บ. (โภชนวทิยา)  
เกียรตินิยม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12 12 12 12 
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ลําดับ 
ชื่อ–

นามสกลุ 
ตําแหน�ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาหB) 

2557 2558 2559 2560 

10 นางสาว 
ณกันต�วลัย 
วิศิฎศร ี

อาจารย� วท.ม. (เภสัชวทิยา) 
 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร�) 
เกียรตินิยม 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12 12 12 12 

11 นางสาวณ
หทัย 
โชติกลาง 

อาจารย� ส.ม. (อนามัยส่ิงแวดลDอม) 
วท.บ. (วทิยาศาสตร�
ส่ิงแวดลDอม) 

มหาวิทยาลัยขอนแกBน 
มหาวิทยาลัยขอนแกBน 

12 12 12 12 

12 นางจินต�จุฑา 
ขําทอง 

อาจารย� ส.ม. (อนามัยส่ิงแวดลDอม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร�) 

มหาวิทยาลัยขอนแกBน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12 12 12 12 

13 นางสาวจิตติ
มา 
กอหรัง่กูล 

อาจารย� วท.ม. (เทคโนโลยีส่ิงแวดลDอม) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12 12 12 12 

14 นายปณิธาน 
กระสังข� 

อาจารย� ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร�) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร�) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัย    
เกษตรศาสตร� 

12 12 12 12 

 
3.2.3 อาจารยBพิเศษ 
 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตําแหน�ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาหB) 

2557 2558 2559 2560 

1 นายชาญชัย  
พิมแพง 

อาจารย� วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร�) การบริหาร
โรงพยาบาล 
วท.บ. (คอมพิวเตอร�)  
 
 
 
กศ.บ. (พยาบาลศึกษา)  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ�  
ในพระบรมราชูปถมัภ� 
จังหวัดปทุมธาน ี
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวโิรฒ 

     6      6      6     6 

2 นายเดชา 
เลิศวิลัย 

อาจารย� วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร�) การบริหาร
โรงพยาบาล 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร�) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3 3 3 3 

3 นายพิชัย 
ใจทัศน�กุล 

อาจารย� วท.ม. (สารสนเทศ) 
กศ.บ. (พยาบาลศึกษา) 
 

มหาวิทยาลัยมหานคร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวโิรฒ 

6 6 6 6 

4 นายพิศิษฐ� 
พลธนะ 

อาจารย� ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร�) 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร�) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร�) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาลัยพยาบาลสวรรค�
ประชารกัษ� 

3 3 3 3 
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ลําดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตําแหน�ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาหB) 

2557 2558 2559 2560 

5 นายรุBงโรจน�  
พุBมริ้ว 

รอง
ศาสตราจารย� 

Ph.D. (Medical 
Education) 
 
M.P.H (Public Health)  
 
วท.บ. (สุขศึกษา) 
เกียรตินิยม 

University of New South 
Wales, Sydney,  
Australia. 
University of Michigan, 
Ann Arbor, USA. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 3 3 3 

6 นางสาว 
นภรรณพ 
บุญถนอม 

อาจารย� ภ.ม. (เภสัชเวท) 
ภ.บ. (เภสัชศาสตร�) 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

3 3 3 3 

7 นางสาวพัชรี 
ดํารงสุนทรชัย 

อาจารย� ค.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร�) 
วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร�) สาขาสุขศึกษา 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 3 3 3 

8 นางสมศิริ 
พันธุ�ศักด์ิศิริ 

อาจารย� วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร�) สาขาชีวสถิต ิ
วท.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
สถาบันราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา 

3 3 3 3 

9 น.ส.สมควร 
วิเชียรศร ี

อาจารย� วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร�) สาขาสุขศึกษา 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 3 3 3 

10 นางขนิษฐา   
ปาสุวรรณ 

อาจารย� วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร�) สาขาสุขศึกษา 
และพฤติกรรมศาสตร� 
พย.บ. (พยาบาล
ศาสตร�) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
วิทยาลัยพยาบาลบรม 
ราชชนน ี

     3      3      3      3 

11 นางแสงโสม 
ถนอมสิงห� 

อาจารย� Dr.P.H. (Health System 
Management) 
รป.ม. (การจัดการภาครฐั) 
 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร�) 

Tulane University, New 
Orleans, USA. 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

     3      3      3      3 

 
4. องคBประกอบเก่ียวกับประสบการณBภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝPกประสบการณBวิชาชีพ)  

จากความตDองการท่ีบัณฑิตควรมีประสบการณ�ในวิชาชีพกBอนเขDาสูBการทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตร
ไดDกําหนดรายวิชาฝzกประสบการณ�วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ซ่ึงจะจัดอยูBในกลุBมวิชาเอก 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู-ของประสบการณBภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรูDประสบการณ�ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 สามารถปฏิบัติการงานในสถานพยาบาลในดDานเวชระเบียน ดDานประกันคุณภาพ     

ดDานพัสดุ ทรัพยากรมนุษย� ดDานการตลาด การประชาสัมพันธ� ในสถานพยาบาลไดD  
4.1.2 สามารถปฏิบัติงานการประเมินความเสี่ยงในสถานพยาบาลในดDานอนามัยสิ่งแวดลDอม 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดD 
4.1.3 สามารถปฏิบัติการการบริหารงานในสถานพยาบาลไดD 
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4.2 ช�วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปKการศึกษาท่ี 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข-อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1  คําอธิบายโดยย�อ  

 หลักสูตรกําหนดใหDนักศึกษาเรียนวิชาการศึกษาเฉพาะทางดDานการจัดการสถานพยาบาลเปGน
วิชา ท่ี ใหDนัก ศึกษาไดD ศึกษาประเ ด็นปtญหาทางการจัดการสถานพยาบาล ท่ีสนใจ โดยใชD
กระบวนการวิจัย มีจํานวนผูDรBวมโครงงาน 2-3 คนและมีรายงานท่ีตDองนําสBงตามรูปแบบและ
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดอยBางเครBงครัด ภายใตDการแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษา 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู- 
นักศึกษามีความรูDความเขDาใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบ้ืองตDนเพ่ือใชDในการ

แกDปtญหาทางสาธารณสุขไดD และสามารถเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือการสื่อสารไดD 
5.3  ช�วงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 1-2  ของปKการศึกษาท่ี 4 
5.4  จํานวนหน�วยกิต 

   2 หนBวยกิต 
5.5  การเตรียมการ  

   5.5.1 มอบหมายอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการใหDนักศึกษาเปGนรายกลุBม 
   5.5.2 อาจารย�ท่ีปรึกษาใหDคําปรึกษาในการเลือกหัวขDอ และกระบวนการศึกษาคDนควDา    
และประเมินผล 
         5.5.3 นักศึกษานําเสนอหัวขDอเรื่อง/โครงรBางวิจัยตBออาจารย�ท่ีปรึกษาประจําวิชาทุกกลุBม   
เพ่ือรับขDอเสนอแนะและปรับปรุง 

5.6  กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลจากความกDาวหนDาในการทําโครงงานท่ีบันทึกในสมุดใหDคําปรึกษาโดยอาจารย�       

ท่ีปรึกษา และประเมินผลจากรายงานฉบับสมบูรณ�เปGนไปตามรูปแบบท่ีกําหนดไวD จัดสอบการ
นําเสนอท่ีมีอาจารย�สอบไมBตํ่ากวBา 3 คน ซ่ึงมีการสอบเคDาโครงงานวิจัยและสอบเม่ือทําการวิจัย        
เสร็จสิ้น 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู- กลยุทธBการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธBหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ดDานบุคลิกภาพ  
 

1. มีการสอดแทรกเรื่อง การแตBงกาย การเขDาสังคม 
เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี 
และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาท่ี
เ ก่ียวขDอง และในกิจกรรมปtจฉิมนิ เทศ กBอนท่ี
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา  

2. ดDานภาวะผูDนําและ ความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวินัย ในตนเอง  

1. กําหนดใหDมีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาตDองทํางานเปGนกลุBม 
และ มีการกําหนดหัวหนDากลุBมในการทํารายงาน
ตลอดจน กําหนดใหD ทุกคนมีสBวนรBวมในการ
นําเสนอรายงาน เพ่ือเปGนการฝzกใหDนักศึกษาไดD
สรDางภาวะผูDนําและการเปGนสมาชิกกลุBมท่ีดี  

2. มี กิจกรรมนักศึกษา ท่ีมอบหมายใหDนัก ศึกษา
หมุนเวียนกันเปGนหัวหนDาในการดําเนินกิจกรรม 
เพ่ือฝzกใหDนักศึกษามีความรับผิดชอบ  

3. มีกติกาท่ีจะสรDางวินัยในตนเอง เชBน การเขDาเรียน
ตรงเวลา เขDาเรียนอยBางสมํ่าเสมอการมีสBวนรBวมใน
ชั้นเรียน เสริมความกลDาในการแสดงความคิดเห็น  

3. จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ 1. มีการใหDความรูDถึงผลกระทบตBอสังคม และขDอ
กฎหมายท่ีเก่ียวขDอง  

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู-ในแต�ละด-าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรู-ด-านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาตDองมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือใหDสามารถดําเนินชีวิตรBวมกับผูDอ่ืนในสังคมอยBาง

ราบรื่น และเปGนประโยชน�ตBอสBวนรวม นอกจากนี้แลDวงานดDานสาธารณสุขท่ีทํางานในสถานพยาบาล
ยังมีความสําคัญกับการพัฒนาประเทศอีกดDวย ดังนั้นผูD ท่ีเก่ียวขDองกับงานทางดDานสาธารณสุข                      
ท่ีทํางานในสถานพยาบาล จึงจําเปGนตDองมีความรับผิดชอบตBอผลท่ีเกิดข้ึนเชBนเดียวกับการประกอบ
อาชีพในสาขาอ่ืนๆ 

1)  ตระหนักในคุณคBา คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 

2)  มีภาวะความเปGนผูDนําหรือผูDตาม เคารพสิทธิและรับฟtงความคิดเห็นของผูD อ่ืน 
สามารถทํางานเปGนทีมและสามารถแกDไขขDอขัดแยDงและลําดับความสําคัญ 
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3)  เคารพกฎระเบียบและขDอบังคับตBางๆ ขององค�กรและสังคม 
4) มีวินัย ตรงตBอเวลาซ่ือสัตย�สุจริต และความรับผิดชอบตBอตนเองและสังคม 

2.1.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช-พัฒนาการเรียนรู-ด-านคุณธรรม จริยธรรม 
กําหนดใหDมีวัฒนธรรมองค�กร เพ่ือเปGนการปลูกฝtงใหDนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนDน

การเขDาชั้นเรียนใหDตรงเวลาตลอดจนการแตBงกายท่ีเปGนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตDอง
มีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุBมนั้นตDองฝzกใหDรูDหนDาท่ีของการเปGนผูDนํากลุBมและการเปGนสมาชิก
กลุBม มีความซ่ือสัตย�โดยตDองไมBกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบDานของผูD อ่ืน เปGนตDน
นอกจากนี้อาจารย�ผูDสอนทุกคนตDองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ัง
มีการจัดกิจกรรมสBงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชBน การยกยBองนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชน�แกBสBวนรวม
เสียสละ 

2.1.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู-ด-านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขDาชั้นเรียน การสBงงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการรBวมกิจกรรม 
 2) ประเมินจากการมีวินัยและพรDอมเพรียงของนักศึกษาในการเขDารBวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
 3) ประเมินการกระทําทุจริตในการสอบ และคัดลอกงาน 
 4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนDาท่ีท่ีไดDรับมอบหมาย 

2.2 ความรู- 
2.2.1 การเรียนรู-ด-านความรู- 

 นักศึกษาตDองมีความรูDเก่ียวกับสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีคุณธรรมจริยธรรม 
และความรูDเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษานั้นตDองเปGนสิ่งท่ีนักศึกษาตDองรูDเพ่ือใชDประกอบอาชีพและชBวย
พัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูDตDองครอบคลุมสิ่งตBอไปนี้ 

1)  มีความรูDและความเขDาใจในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ท้ังภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ทันตBอสถานการณ�ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลง  

2)  สามารถวิเคราะห�ปtญหา เขDาใจ และอธิบายความตDองการทางสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล รวมท้ังประยุกต�ความรูD ทักษะ และการใชDเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกDไขปtญหา 

3)  เขDาใจและสนใจพัฒนาความรูD ความชํานาญทางการจัดการสถานพยาบาล และ
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขDาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมBๆท่ีเก่ียวขDองกับสาขาวิชา 

4)  มีประสบการณ�ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต�ทฤษฎีทางการจัดการ
สถานพยาบาล มาใชDงานไดDจริงรวมถึงสามารถบูรณาการความรูDท่ีไดDจากการศึกษากับความรูDในศาสตร�
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขDอง 

2.2.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช-พัฒนาการเรียนรู-ด-านความรู- 
ใชDการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนDนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต�

ทางปฏิบัติในสภาพแวดลDอมจริง โดยทันตBอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้ใหDเปGนไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหDมีการเรียนรูDจาก
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สถานการณ�จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูDเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ�ตรงมาเปGนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝzกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู-ด-านความรู-  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดDานตBางๆ คือ 
1) การทดสอบยBอย 
2) การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
4) ประเมินผลการทํางานท่ีไดDรับมอบหมาย 
5) ประเมินจากรายวิชาการฝzกงาน หรือสหกิจศึกษา 
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดDโดยการทดสอบจากขDอสอบของแตBละวิชาใน    

ชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาอยูBในหลักสูตร 
2.3 ทักษะทางปJญญา 

2.3.1 การเรียนรู-ด-านทักษะทางปJญญา 
 นักศึกษาตDองสามารถพัฒนาตนเอง และประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองไดDเม่ือจบ

การศึกษาแลDว ดังนั้นนักศึกษาจําเปGนตDองไดDรับการพัฒนาทักษะทางปtญญาไปพรDอมกับคุณธรรม
จริยธรรม และความรูDเก่ียวกับวิชาทางการจัดการสถานพยาบาล ในขณะท่ีสอนนักศึกษาอาจารย�ตDอง
เนDนใหDนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขDาใจท่ีมาและสาเหตุของปtญหา วิธีการแกDปtญหารวมท้ังแนวคิดดDวย
ตนเองไมBสอนในลักษณะทBองจํา นักศึกษาตDองมีคุณสมบัติตBางๆ จากการสอนเพ่ือใหDเกิดทักษะทาง
ปtญญา ดังนี้ 

1) คิดอยBางมีวิจารณญาณ และอยBางเปGนระบบ  
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห� และสรุปประเด็นปtญหา และความตDองการ 
3)  สามารถประยุกต�ความรูDและทักษะกับการแกDไขปtญหาทางสาธารณสุข โดยเฉพาะ

การบริหารจัดการสถานพยาบาลไดDอยBางเหมาะสม 
4)  สามารถสืบคDน ตีความ จากหนังสือและสารสนเทศ เพ่ือใชDในการแกDไขปtญหาอยBาง

สรDางสรรค� 
2.3.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช-ในการพัฒนาการเรียนรู-ด-านทักษะทางปJญญา 

 1) กรณีศึกษาทางสาธารณสุขท่ีเชื่อมโยงการจัดการสถานพยาบาล 
          2) การอภิปรายกลุBม 
          3) ใหDนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.3.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู-ด-านทักษะทางปJญญา  
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชBน ประเมินจาก

ผลงานและการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชDแบบทดสอบหรือสัมภาษณ� เปGนตDน 
2.4. ทักษะความสัมพันธBระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 การเรียนรู-ด-านทักษะความสัมพันธBระหว�างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบในหนDาท่ีของตนเองและสBวนรวม 
          2) นําความรูDในศาสตร�นี้มาใหDบริการ/พัฒนา/เสนอแนะสังคมในเรื่องท่ีเหมาะสมไดD 
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            3) มีการเรียนรูDและพัฒนาตนเองในวิชาชีพ 
2.4.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช-ในการพัฒนาการเรียนรู-ด-านทักษะความสัมพันธBระหว�างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
 ใชDการสอนท่ีมีการกําหนดใหDมีการทํางานเปGนกลุBม แบBงหนDาท่ีความรับผิดชอบในการ

เปGนผูDนําและมีการหมุนเวียนกันในกลุBม มีการจัดกิจกรรมรBวมกับทDองถ่ิน 
2.4.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู-ด-านทักษะความสัมพันธBระหว�างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุBมใน

ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรBวมกิจกรรมตBางๆ และความครบถDวนชัดเจน
ตรงประเด็นของขDอมูล 

2.5  ทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 การเรียนรู-ด-านทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช-เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1) มีทักษะในการใชDเครื่องมือท่ีจําเปGนท่ีมีอยูBในปtจจุบันไดDอยBางเหมาะสมตBอการทํางาน
ท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2) สามารถแนะนําประเด็นการแกDไขปtญหาโดยใชDสารสนเทศทางคณิตศาสตร�หรือการ
แสดงสถิติประยุกต�ตBอปtญหาท่ีเก่ียวขDองอยBางสรDางสรรค� 

 3) สามารถใชDเทคโนโลยีสารสนเทศในงานท่ีเก่ียวขDองกับการจัดการสถานพยาบาล        
ไดDอยBางเหมาะสม 

     การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดDในระหวBางการสอน โดยอาจใหDนักศึกษาแกDปtญหา
วิเคราะห�ประสิทธิภาพของวิธีแกDปtญหา และใหDนําเสนอแนวคิดของการแกDปtญหา ผลการวิเคราะห�
ประสิทธิภาพของนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ�ในเชิงวิชาการระหวBางอาจารย�และกลุBม
นักศึกษา 

2.5.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช-ในการพัฒนาการเรียนรู-ด-านทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข           
การส่ือสาร และการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มอบหมายงานท่ีตDองใชDทักษะในการวิเคราะห� หรือคํานวณเชิงตัวเลข ในวิชาท่ีตDองฝzก
ทักษะมีการสืบคDนขDอมูลโดยการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศ สBงรูปเลBมและวิธีการท่ีเหมาะสม 

2.5.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู-ด-านทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชDทฤษฎี การเลือกใชDเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร�และสถิติ ท่ีเก่ียวขDอง 

 2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขDอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชD
เครื่องมือตBางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตBางๆ ท่ีมีการนําเสนอตBอชั้นเรียน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู-จากหลักสูตรสู�รายวิชา  
(Curriculum Mapping)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู-จากหลักสูตรสู�รายวิชา (Curriculum Mapping) 

� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู- 3. ทักษะทางปJญญา 4. ทักษะความสัมพันธB
ระหว�างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหB 
เชิงตัวเลข        การ
สื่อสาร และ การใช-

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

1. 4021108 เคมีทั่วไป     ●  ● ○  ● ●  ○  ●   ● ○ 
2. 4021109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป     ● ○ ● ○  ● ●  ○ ○ ●   ● ○ 
3. 4031108 ชีววิทยาทั่วไป   ● ○  ●  ○  ● ○ ○  ○ ●   ● ○ 
4. 4031109 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป    ● ○  ●  ○  ○ ○ ●  ○ ●   ● ● 
5. 4141605 ชีวสถิติสาธารณสุข  ● ● ○ ● ○   ○ ● ○  ● ○ ○ ●  ○ 
6. 4011504 ฟqสิกส�ในชีวิตประจําวัน ○   ●  ● ○  ● ●  ○  ●   ● ○ 
7. 4032608  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข ○ ○ ● ● ● ●    ● ○  ● ○ ○  ○ ● 
8. 4143112 โรคติดตBอและโรคไมBติดตBอ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● 
9. 4141101 หลักสาธารณสุข ●  ● ● ● ● ●  ○ ●  ● ●     ● 
10. 4141601 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร� ● ○  ● ● ○ ●  ○ ● ○ ● ● ○    ● 
11. 4142103 กายวิภาคศาสตร�และสรีรวิทยา ○ ○ ○ ● ●  ●  ○  ○ ●  ○ ●   ● 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู-จากหลักสูตรสู�รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู- 3. ทักษะทางปJญญา 4. ทักษะความสัมพันธB
ระหว�างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหB 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช-เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

12. 4142104 หลักการปฐมพยาบาล ● ● ● ● ● ●  ● ● ○ ●  ● ○ ● ○  ● 

13. 4143301 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค ●  ○ ● ●  ●  ● ○ ○ ● ● ○    ● 
14. 4144606 เศรษฐศาสตร�สาธารณสุข ●  ○ ● ● ●  ● ● ●  ● ●  ● ● ●  
15. 4142501 โภชนศาสตร�สาธารณสุข ●   ● ●   ● ○ ●  ● ○  ● ○  ● 

16. 4142105 การสBงเสริมสุขภาพ ● ○  ● ● ● ● ●  ● ● ●  ●  ●  ● 

17. 4162401 การจัดการสถานพยาบาล1  ○ ● ○   ○ ●  ○ ●   ○ ●  ○ ● 

18. 4162402 การจัดการสถานพยาบาล 2  ○ ● ○   ○ ●  ○ ●   ○ ●  ○ ● 

19. 4162403 การจัดการการบริบาลสุขภาพ  ○ ○ ● ○  ○ ● ○ ○ ●  ● ○ ○ ○ ● ○ 
20. 4162301 กฎหมายสําหรับการจัดการสถานพยาบาล ○ ○ ● ○   ○ ● ○ ○ ●  ○ ● ○ ● ○  
21. 4163102 จริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●  ○ ● ○ ○ ●  
22. 4163404 การจัดการการเงินสําหรับสถานพยาบาล ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ●  ○ ● ○ ○ ○ ● 
23. 4163305 การจัดการทรัพยากรมนุษย�ใน
สถานพยาบาล ○ ● ○ ○ ●  ○ ○ ○  ●  ○ ● ○ ○ ● ○ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู-จากหลักสูตรสู�รายวิชา (Curriculum Mapping) 

� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู- 3. ทักษะทางปJญญา 4. ทักษะความสัมพันธB
ระหว�างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหB 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช-เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

24. 4163406 การบริหารการจัดซื้อและพัสดุสําหรับ
สถานพยาบาล ○ ● ○ ● ●  ○ ○ ○  ●  ● ● ○  ● ○  

25. 4163303 การจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล ○  ● ○  ○  ● ○ ○ ●  ● ● ○ ●  ○ 
26. 4163304 การจัดการเชิงกลยุทธ�ของสถานพยาบาล ○ ○ ● ○ ○  ● ○ ○ ○ ●  ○ ○ ● ○ ●  
27. 4164901 การวิจัยดDานการจัดการสถานพยาบาล  ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ●  ● ○ ○ ● ○  
28. 4163302 การจัดการและพัฒนาระบบคุณภาพใน
สถานพยาบาล ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ●  ● ○ ○ ○ ○ ● 
29. 4163405 ระบบเวชระเบียนเพื่อการจัดการ
สถานพยาบาล ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ●  ○ ● ○ ● ○ ○ 
30. 4162101 ศัพท�ทางการแพทย�เพื่อการสื่อสารใน
สถานพยาบาล ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ●  ● ○ ○ ○ ○ ● 
31. 4163201 อนามัยสิ่งแวดลDอมและการจัดการ ● ○  ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ●  ● ○ ○ ○ ○ ● 
32. 4164902 การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ●  ○ ○ ● ● ○ ● 
33. 4164308 การพัฒนาภาวะผูDนําในระบบสุขภาพ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ●  ● ○  ○ ○ ● 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู-จากหลักสูตรสู�รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู- 3. ทักษะทางปJญญา 4. ทักษะความสัมพันธB
ระหว�างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหB 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช-เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

34. 4164408 การจัดการความขัดแยDงและการเจรจาตBอรองใน
สถานพยาบาล ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ●  ● ○ ● ○ ○ ● 

35. 4163407 หลักการตลาดสถานพยาบาล ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ●  ● ○ ● ○ ○ ● 

36. 4163105 การประชาสัมพันธ�สถานพยาบาล ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●  ○ ● ○ ○ ○ ● 

37. 4162202 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของ
อาหารในสถานพยาบาล ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ●  ● ○  ○ ○ ● 

38. 4163103 การใหDรหัสโรค ICD-10 และการวินิจฉัยโรครBวม  ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ●  ○ ●  ○ ○ ● 

39. 4164307 การนําระบบคุณภาพสูBการปฏิบัติใน
สถานพยาบาล ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●  ● ○  ● ○ ○ 

40. 4163306 การจัดการอาชีวเวชศาสตร�ในสถานพยาบาล ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ●  ● ○  ○ ● ○ 

41. 4164104 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต�ใชD
ในสถานพยาบาล       ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●  ○ ●  ● ○ ○ 

42. 4164106 การจัดการโครงการสุขภาพ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○  ●  ○ ○ ● ● ○ ○ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู-จากหลักสูตรสู�รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู- 3. ทักษะทางปJญญา 4. ทักษะความสัมพันธB
ระหว�างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหB 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช-เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

43. 4143604 การบริหารงานสาธารณสุข ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ●  ○ ● ○ ○ ○ ● 

45. 4163801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ●  ○ ● ○ ● ○ ○ 

46. 4164801 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ●  ● ● ● ○ ○ ● 

47. 4163802 การเตรียมฝzกประสบการณ�วิชาชีพการจัดการ
สถานพยาบาล ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ●   ● ● ○ ○ ● 

48. 4164802 การฝzกประสบการณ�วิชาชีพการจัดการ
สถานพยาบาล ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ●  ○ ● ○ ○ ○ ● 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑBในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑB ในการให-ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปGนไปตามขDอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� 

ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี วBาดDวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู-ขณะนักศึกษายังไม�สําเร็จการศึกษา 
2.1.1 กําหนดใหDระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูDของนักศึกษาเปGนสBวนหนึ่งของระบบ

การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัด
ปทุมธานี 

2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชาใหDนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขDอสอบใหDเปGนไปตามแผนการสอน  

2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดDโดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี ดําเนินการทวนสอบมาตรฐาน   
ผลการเรียนรูDและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู-หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูDของนักศึกษา ควรเนDนการทําวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยBางตBอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดDยDอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหนBวยงานโดยองค�กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยBางตBอไปนี้ 

2.2.1 ภาวการณ�ไดDงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตBละรุBนท่ีจบการศึกษาในดDานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตBอความรูD ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผูDประกอบการ โดยการขอเขDาสัมภาษณ� หรือการสBงแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขDาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาตBางๆ เชBน ปKท่ี 1 ปKท่ี 5 เปGนตDน 

2.2.3 การประเมินตําแหนBง และหรือความกDาวหนDาในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสBงแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในดDานความรูD ความพรDอม และสมบัติดDานอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เขDาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้นๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงBของความพรDอม และความรูDจาก
สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมท้ังเปqดโอกาสใหDเสนอขDอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหDดียิ่งข้ึนดDวย 
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2.2.6 ความเห็นจากผูDทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปGนอาจารย�พิเศษ 
ตBอความพรDอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขDองกับกระบวนการเรียนรูD     
และการพัฒนาองค�ความรูDของนักศึกษา 

 
3. เกณฑBการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ�การสํา เร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหD เปGนไปตามขDอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี วBาดDวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารยB 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยBใหม� 
 1.1  อาจารย�ใหมBทุกคนเขDาโปรแกรมปฐมนิเทศท่ีประกอบดDวย 
   1.1.1 บทบาทหนDาท่ีของอาจารย�ในพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
   1.1.2 สิทธิผลประโยชน�ของอาจารย� และกฎระเบียบตBางๆ 
   1.1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมตBาง  ๆของมหาวิทยาลัย 
   1.1.4 ศึกษางานในแหลBงฝzกตBางๆ ท่ีเก่ียวขDองกับสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 1.2  มอบหมายอาจารย�อาวุโสเปGนอาจารย�พ่ีเลี้ยง โดยมีหนDาท่ี 

1.2.1 ใหDคําแนะนําและการปรึกษาเพ่ือเรียนรูDและปรับตัวเองเขDาสูBการเปGนอาจารย�ใน
มหาวิทยาลัย 

1.2.2 ใหDคําแนะนํา และนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีตDองสอนคูBกับอาจารย�
อาวุโส 

1.2.3 ประเมินและติดตามความกDาวหนDาในการปฏิบัติงานของอาจารย�ใหมB 
1.3  อาจารย�ใหมBไดDรับการพัฒนาอยBางท่ัวถึงในดDานจัดการเรียนการสอน และความรูDท่ีทันสมัยใน

การสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในมหาวิทยาลัยฯ และสBงเสริม
ใหDเขDารBวมประชุมสัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอ่ืน ดังนี้ 

1.3.1 สนับสนุนใหDเขDารBวมอบรมประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
  1.3.2  สนับสนุนใหDเขDารBวมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
  1.3.3  ศึกษาดูงาน อบรมในหรือตBางประเทศ 
  1.3.4  สนับสนุนใหDมีผลงานวิชาการและวิจัย ท่ีไดDรับการสนับสนุนงบประมาณจากภายใน

หรือภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  
  1.3.5  สนับสนุนใหDอาจารย�ไดDเผยแพรBผลงานวิชาการและวิจัยในประเทศหรือตBางประเทศ 
  1.3.6  สนับสนุนใหDอาจารย�เขDารBวมประชุมเสนอผลงานวิจัยในหรือตBางประเทศ 

 1.4  มีการแนะนําอาจารย�พิเศษใหDเขDาใจเก่ียวกับวัตถุประสงค�ของหลักสูตร ตลอดจนรายวิชา       
ท่ีจะสอน พรDอมท้ังมอบเอกสารท่ีเก่ียวขDองใหDกับอาจารย�พิเศษ 

 
2.  การพัฒนาความรู-และทักษะให-แก�คณาจารยB 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลดDานการสอนและการประเมินผลอยBางมีสBวนรBวมระหวBาง

ผูDสอน  ผูDบริหาร และผูDเรียน 
2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําปK 

ตามรายละเอียดหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา (course specification) 
2.1.3 จัดอบรมประจําปKเก่ียวกับทักษะการสอน และการประเมินผลท่ีทันสมัยท่ีสอดคลDองกับ

ผลการเรียนรูDในแตBละดDาน 
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2.1.4 สนับสนุนอาจารย�เขDารBวมประชุมวิชาการและดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียน 
การสอนและการประเมินผล 

2.1.5 จัดอาจารย�พ่ีเลี้ยง (mentor) ใหDแกBอาจารย�ใหมB  
2.1.6 พัฒนาระบบการประเมินโดยผูDรBวมงาน (peer evaluation) 
2.1.7 กําหนดใหDมีการวิจัยในหDองเรียน 
2.1.8 พัฒนาทักษะการใชDเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดDานอ่ืนๆ 
2.2.1 จัดใหDอาจารย�เขDารับการอบรมฟ��นฟูทักษะปฏิบัติดDานตBางๆ ท่ีเก่ียวขDอง 

 2.2.2 จัดใหDอาจารย�ไดDรBวมปฏิบัติงานในบทบาทสาขาวิชาชีพ 
 2.2.3 สBงเสริมใหDอาจารย�เปGนสมาชิกสภาวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพ 

2.3  การพัฒนาเชิงวิชาชีพแกBบุคลากรสายสนับสนุน 
2.3.1 กําหนดระบบการประเมินผลอยBางมีสBวนรBวมเพ่ือพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ 
2.3.2 จัดอบรมประจําปKเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการทํางานในมหาวิทยาลัย 
2.3.3 จัดอบรมเสริมทักษะการทํางานท่ีทันสมัยใหDแกBบุคลากรทุกคน 
2.3.4 กําหนดใหDบุคลากรสายสนับสนุนเขDาประชุม/อบรมทักษะเฉพาะตําแหนBงอยBางนDอย          

ปKละ 1 ครั้ง ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
2.3.5 จัดกลุBมบุคลากรและกระบวนการเพ่ือการจัดการความรูDขDามหนBวยงาน 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรDางคณะ โดยรองคณบดีฝ�ายวิชาการ ประธานหลักสูตรทําหนDาท่ี

จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรใหDเปGนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค�ของหลักสูตรและระบบกลไกในการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 

1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรDางคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  คือ คณบดี 
รองคณบดีฝ�ายวิชาการและวิจัย ประธานหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนDาท่ี 
บริหารจัดการหลักสูตรใหDเปGนไปตามเกณฑ�มาตรฐานและวัตถุประสงค�ของหลักสูตร นอกจากนี้       
ยังมีหนBวยงานเลขานุการคณะทําหนDาท่ีประสานงานอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
การบริหารทรัพยากรและการบริหารจัดการ 

1.3 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนDาท่ีกําหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังตBอไปนี้ 

1.3.1 รBวมกันกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงค�ของหลักสูตรใหDสอดคลDองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ     
ในระดับอุดมศึกษา 

1.3.2 กําหนดคุณสมบัติผูDเขDาศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหDมีคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีตDองการ 

1.3.3 ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหDสอดคลDองกับสภาพสังคมและมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรใหDสอดคลDองกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
แปลงหลักสูตรสูBกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใชDหลักสูตร  

1.3.4 เสนออาจารย�ผูDสอนในแตBละรายวิชาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา           
ทําการประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

1.3.5 สBงเสริม สนับสนุนอาจารย�ในหลักสูตรใหDพัฒนาตนเองอยBางตBอเนื่อง 
1.3.6รับผิดชอบในการกําหนดแหลBงฝzกประสบการณ�วิชาชีพท่ีเหมาะสม จัดอาจารย�           

จัดอาจารย�นิเทศ เตรียมความพรDอมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝzกประสบการณ�วิชาชีพ 
  1.3.7 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสรDางปรับปรุงหDองปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ� ครุภัณฑ�และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือตBอการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
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1.4 การบริหารจัดการเรียนการสอน 
  1.4.1 การเตรียมความพรDอมกBอนการเปqดการเรียนการสอน 
   1) แตBงต้ังอาจารย�ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ�กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผูDสอนเตรียมความพรDอมในเรื่องอุปกรณ�การเรียนการสอนสื่อ
การสอน เอกสารประกอบการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมท้ังการติดตามผลการเรียน
การสอนและการจัดทํารายงาน 
  1.4.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) หลักสูตรจัดทําระบบสังเกตการณ�จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหDทราบปtญหาอุปสรรค
และขีดความสามารถของผูDสอน 
   2) หลักสูตรสนับสนุนใหDผูDสอนจัดกระบวนการเรียนรูDท่ีเนDนความใฝ�รูDของผูDเรียน และ  
ใชDสื่อประสมอยBางหลากหลาย 
   3) เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนหลักสูตร/มหาวิทยาลัยจัดทําระบบการประเมินผล
ผูDสอนโดยผูDเรียนผูDสอนประเมินการสอนของตนเองและผูDสอนประเมินผลรายวิชา 
   4) เ ม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาสาขาวิชาติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน          
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตBละปK หลักสูตรจัดทํารBางรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรประจําปKซ่ึงประกอบดDวย ผลการประเมินคุณภาพการสอนรายงานรายวิชาผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเสนอตBอคณบดี 
   6) หลักสูตรจัดประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรวิเคราะห�ผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ประจําปKและใชDขDอมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ�การสอนทักษะของอาจารย�ผูDสอนในการใชDกลยุทธ�    
การสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสBงผลกระทบตBอคุณภาพของหลักสูตร และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

1.5  การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  1.5.1 จัดทํามาตรฐานข้ันตํ่าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาใหDบังเกิดประสิทธิผล 
  1.5.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของบัณฑิตกBอนสําเร็จการศึกษา 
  1.5.3 มีระบบการประเมินอาจารย�ชัดเจน และแจDงใหDผูDเก่ียวขDองทราบ 
  1.5.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตBอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน      
ทุกภาคการศึกษา 
  1.5.5 เม่ือครบรอบ 4 ปK หลักสูตรเสนอแตBงต้ังผูDทรงคุณวุฒิประเมินผลการดําเนินงาน
หลักสูตรโดยประเมินจากการเยี่ยมชมรBางรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรและจัดประเมินคุณภาพ
หลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปKสุดทDายกBอนสําเร็จการศึกษาและผูDใชDบัณฑิต 

1.5.6 แตBงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีจํานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ�ของ
สกอ. เพ่ือใหDมีการปรับปรุงหลักสูตรอยBางนDอยทุก 5 ปK โดยนําความคิดเห็นของผูDทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหมB
ผูDใชDบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบตBอลักษณะท่ีพึงประสงค�ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

 ในการดําเนินการตามหลักสูตร จะใชDอาคารท่ีมีอยูBของคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี และ
คBาใชDจBายเก่ียวกับบุคลากร จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล สBวนงบลงทุนก็จะขอรับการสนับสนุน
จากรัฐบาลเชBนกัน สําหรับหมวดคBาใชDสอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายไดDของ
มหาวิทยาลัยซ่ึงเปGนรายรับจากคBาหนBวยกิตนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู�เดิม 

2.2.1 สถานท่ีและอุปกรณBการสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการทําวิจัย ใชDสถานท่ีของคณะวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด
เก่ียวกับอุปกรณ�การสอน การปฏิบัติการ และการทําวิจัย มีดังนี้ 

 
ลําดับ รายการ จํานวน 

1 หDองพักอาจารย� 2 หDอง 
2 หDองบรรยายและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร� 10 หDอง 
3 หDองบรรยายและปฏิบัติการทางสาธารณสุข 4 หDอง 
4 หDองคอมพิวเตอร� 10 หDอง 
5 ศูนย�คอมพิวเตอร� 1 ศูนย� 
6 อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง 
7 อาคารพยาบาล 1 หลัง 
8 คอมพิวเตอร� 30 เครื่อง 
9 เครื่องสแกนเนอร� 1 เครื่อง 
10 เครื่องปริ้นเตอร� 1 เครื่อง 
11 จอภาพ LCD 4 อัน 
12 เครื่อง LCD 4 เครื่อง 
13 เครื่องเลBน DVD 1 ชุด 
14 โทรทัศน� 1 เครื่อง 
15 เครื่องฉายภาพเสมือนจริง 2 เครื่อง 
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2.2.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหลBงความรูDท่ีสนับสนุน

วิชาการทางสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลและสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขDอง ซ่ึงมีหนังสือทางดDาน
วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยีท่ัวไปมากกวBา 140,000 เลBม และมีวารสารวิชาการตBางๆ กวBา 1,800 
รายการ มีตําราท่ีเก่ียวขDองกับเทคโนโลยีสารสนเทศไมBนDอยกวBา 2,000 เลBม และวารสารท่ีเก่ียวขDองกับ
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล อีกไมBนDอยกวBา 80 รายการ 

นอกจากนี้หDองสมุดของคณะฯ ไดDจัดเตรียมหนังสือสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
กวBา 5,600 เลBม วารสารดDานคอมพิวเตอร�กวBา 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 
5,400 แผBน เพ่ือเปGนแหลBงความรูDเพ่ิมเติม 
   1) หนังสือตําราเอกสาร 
      - หนังสือ ตํารา ดDานสุขภาพและสาธารณสุข ภาษาไทยประมาณ 445 ชื่อเรื่อง 
      - หนังสือ ตํารา ดDานสุขภาพและสาธารณสุข ภาษาอังกฤษประมาณ 90 ชื่อเรื่อง 
   2) วารสารวิชาการ ประมาณ 50 ชื่อเรื่อง 
   3) ฐานขDอมูลออนไลน� ไดDแกB Digital Collection, ABI/INFORM Complete, ACM 
Digital Libraly, H.W.Wilson, ProQuest Dissertation & Thesis, Springerlink-Journal, Web of 
Science, Academic Search Premier, Education research Complete, Computers & 
Applied Sciences Computer, Emerald management, ACS Journal และ Science Direct 
   4) ทางเว็บไซต� 
       - www.moph.go.th 
       - www.dmh.go.th 
       - www.ddc.moph.go.th 
       - www.bihmoph.net 
       - www.hsri.or.th 
       - www.dtam.moph.go.th/alternative 
       - www.thaicam.go.th 
       - www.riclib.nrct.go.th 
       - www.anamai.moph.go.th 
       - www.thaigoodview.com 
       - www.nhso.go.th 
       - www.esanphe.net 
       - http://en.wikipedia.org/wiki/Dental_public_health  
       - http://webofknowledge.com 
       - http://search.ebscohost.com 
       - http://www.sciencedirect.com 
       - http://tlc.thailis.or.th/tdc/basic.php 
       - http://search.proquest.com/autologin 
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    - http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml 
    - http://www.springerlink.com 
   5) แหลBงเรียนรูDตBางๆ ไดDแกB ศูนย�สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ศูนย�การเรียนรูDภูมิปtญญา
ไทย โรงพยาบาลศูนย� โรงพยาบาลสBงเสริมสุขภาพตําบล ศูนย�สุขภาพชุมชน สถาบันสุขภาพ องค�การ
ปกครองสBวนทDองถ่ิน โรงพยาบาลธัญรักษ� เปGนตDน 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 เสนอรายชื่อหนังสือท่ีใชDคDนควDาประกอบการเรียนการสอนใหDสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดซ้ือ เชิญวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญมาบรรยาย สาธิต และจัดกิจกรรม      
ฝzกปฏิบัติการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ�การสอน เชBน คอมพิวเตอร�แบบพกพา เครื่องพิมพ� เครื่องสแกนเนอร� 
โต�ะ เกDาอ้ี และอุปกรณ�/สื่อการสอนในแตBละรายวิชา 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซ้ือหนังสือและตํารา   
ท่ีเก่ียวขDอง เพ่ือบริการใหDอาจารย�และนักศึกษาไดDคDนควDาและใชDประกอบการเรียนการสอน ในการ
ประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารย�ผูDสอนแตBละรายวิชาจะมีสBวนรBวมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเปGน นอกจากนี้อาจารย�พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขDอ   
ก็มีสBวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหDสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซ้ือ 
 
3. การบริหารคณาจารยB 

3.1 การรับอาจารยBใหม� 
การประกาศรับสมัครอาจารย�ใหมBเปGนไปตามหลักเกณฑ�ของมหาวิทยาลัย 

3.2  การมีส�วนร�วมของคณาจารยBในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

3.2.1 อาจารย�รBวมกับผูDเรียนประเมินรายวิชาเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา         
หากเปGนวิชาฝzกปฏิบัติงาน บุคลากรผูDรBวมสอนในแหลBงฝzกรBวมประเมินการจัดการเรียนการสอนดDวย 

3.2.2 อาจารย�รBวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเม่ือสิ้นสุดปKการศึกษา
ทุกปK 

3.2.3 อาจารย�เสนอขDอมูล และใหDขDอคิดเห็นตBอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรวบรวม
และจัดทํารBางการปรับปรุงหลักสูตร  

3.3  การแต�งตั้งคณาจารยBพิเศษ 
 กําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการแตBงต้ังอาจารย�พิเศษ ดังนี้ 

  3.3.1 การจัดจDางอาจารย�พิเศษใหDทําไดDในกรณีท่ีเปGนหัวขDอเรื่องสําคัญ หรือท่ีตDองการผูDสอนท่ี
มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ 

3.3.2 การพิจารณาจะตDองผBานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตDอง
เสนอประวัติและผลงานท่ีตรงกับหัวขDอวิชาท่ีจะใหDสอน 

3.3.3 ผูDรับผิดชอบวิชาเปGนผูDเสนอความตDองการในการจDางและเสาะหาผูDมีคุณสมบัติตรงความ
ตDองการเสนอตBอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.3.4 การจัดจDางอาจารย�พิเศษ  ตDองวางแผนลBวงหนDาเปGนรายภาคการศึกษาเปGนอยBางนDอย 
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3.3.5 จัดใหDมีการประเมินการสอนของอาจารย�พิเศษเม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของ
แตBละภาคการศึกษา 

3.3.6 คุณสมบัติของอาจารย�พิเศษสอนภาคปฏิบัติตDองเปGนไปตามเกณฑ�ท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 

 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนBงใหDเปGนไปตามความตDองการของคณะกรรมการ     
บริหารหลักสูตร และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 

4.2  การเพ่ิมทักษะความรู-เพ่ือการปฏิบัติงาน 

4.2.1 จัดใหDมีการพัฒนาบุคลากรอยBางนDอยปKละ 1 ครั้ง 
4.2.2 ใหDบุคลากรวางแผนความตDองการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเปGนแผนประจําปK 

เพ่ือใหDมหาวิทยาลัย สนับสนุนงบประมาณไดDตามความเหมาะสม 
4.2.3 มหาวิทยาลัยฯ มีฝ�ายสนับสนุนดDานวิชาการและวิจัย โดยมีการสนับสนุนงบประมาณ

ประจําปK  
 
5.  การสนับสนุนและการให-คําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การให-คําปรึกษาด-านวิชาการและอ่ืน ๆ แก�นักศึกษา 

5.1.1 แตBงต้ังกรรมการอาจารย�ท่ีปรึกษาใหDแกBนักศึกษาทุกคนพรDอมกําหนดบทบาทหนDาท่ี 
5.1.2 แตBงต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาทุกชั้นปK 
5.1.3 มีแฟ�มนักศึกษาทุกคนเพ่ือบันทึกความตDองการในการใหDการปรึกษาและความกDาวหนDา

ของนักศึกษา 
5.1.4 อาจารย�ทุกคนมีตารางนัดหมายกับนักศึกษา กรณีท่ีนักศึกษาตDองการรับคําปรึกษา 

5.2  การอุทธรณBของนักศึกษา 

กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคํารDองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย�ในแตBละรายวิชาไดD 
 
6.  ความต-องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู-ใช-บัณฑิต 

6.1 สถานบริการและหนBวยงานสาธารณสุขท่ัวประเทศ ขาดแคลนนักวิชาการสาธารณสุขท่ีมี
คุณลักษณะเหมาะสมกับงานสาธารณสุขในสถานพยาบาลและชุมชนเปGนจํานวนมาก ตามนโยบาย
ขDอมูลแผนการผลิตกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน ระหวBางปK 2550-2559           
เพ่ือสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (กลุBมงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร�) ตDองการ
บัณฑิตท่ีจบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร� การจัดการ
สถานพยาบาล)  

6.2 จากผลการสํารวจความตDองการของผูDใชDบัณฑิต พ.ศ. 2551 พบวBาตDองการผูDสําเร็จการศึกษาท่ี
มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตBอหนDา ท่ี สามารถทํางานเปGนทีม มีทักษะในการสื่อสาร                    
เพ่ือสนับสนุนประชาชนในการพ่ึงตนเองดDานสุขภาพ การจัดการดDานสุขภาพและความเจ็บป�วยแบบ
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องค�รวม การประเมินสุขภาวะของประชาชนเพ่ือจัดบริการใหDเหมาะสม มีความเขDาใจในชีวิตและ
สังคม มีทักษะการเรียนรูD มีความสามารถในดDานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปGนลําดับตBอมา จึงเปGนขDอมูล
ประกอบการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เพ่ือผลิต
บุคลากรท่ีมีศักยภาพตรงตามกับความตDองการของระบบบริการสุขภาพ และจากรายงานการวิจัย 
เรื่องสถานการณ�และความตDองการกําลังคนสาขาสาธารณสุขของระบบบริการสุขภาพกระทรวง
สาธารณสุข ปK 2546-2566 พบวBา ความตDองการกําลังคนสาขาสาธารณสุขในปK 2546, 2551, 2556, 
2561 และ 2566 จํานวน 34,119 คน, 35,500 คน, 36,589 คน, 37,616 คน และ 38,480 คน 
ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนกําลังคนท่ีดํารงตําแหนBงตามสายงานสาธารณสุขท่ีมีอยูBจริงใน
ปKนั้นๆ พบวBา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสถานีอนามัย จะมีความตDองการกําลังคนเพ่ิมเติมในปK
ดังกลBาว จํานวน 3,690 คน, 7,073 คน, 9,937 คน, 12,495 คน และ 14,674 คน และหนBวยงาน
ภาคเอกชนท่ีตDองการบุคลากรท่ีเปGนพนักงานในสถานพยาบาลในดDาน เวชระเบียน ทรัพยากรมนุษย� 
ฝ�ายพัสดุ การตลาดของสถานพยาบาล และประชาสัมพันธ�สถานพยาบาลมีความตDองการผูD ท่ีมี       
พ้ืนฐานความรูDในดDานสาธารณสุขเพ่ือไปปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามลําดับ  
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7.  ตัวบ�งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป�าหมายตัวบBงชี้ท้ังหมดอยูBในเกณฑ�ดีตBอเนื่อง 2 ปKการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตBอไป ท้ังนี้เกณฑ�การประเมินผBาน คือ มีการดําเนินงานตามขDอ 1–5 
และอยBางนDอยรDอยละ 80 ของตัวบBงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวDในแตBละปK 

 
 ดัชนีบ�งชี้ผลการดําเนินงาน ปAท่ี 1 ปAท่ี 2 ปAท่ี 3 ปAท่ี 4 ปAท่ี 5 

1 อาจารย�ประจําหลักสูตรอยBางนDอยรDอยละ 80 มีสBวนรBวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลDองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิแหBงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถDามี) 

X X X X X 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ�
ภาคสนาม (ถDามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยBางนDอยกBอนการ
เปqดสอนในแตBละภาคการศึกษาใหDครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ�ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปqดสอนใหDครบ
ทุกรายวิชา          

X X X X X 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปKการศึกษา 

X X X X X 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูD
ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยBางนDอยรDอยละ 25 ของจาํนวน
รายวิชาท่ีเปqดสอนในแตBละปKการศึกษา 

X X X X X 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรูD  จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปKที่แลDว 

 X X X X 

8 อาจารย�ใหมB (ถDามี) ทุกคน ไดDรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดDาน 
การจัดการเรียนการสอน 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

X 

9 อาจารย�ประจําทุกคนไดDรับการพัฒนาทางวิชาการ  และ/หรือ
วิชาชีพอยBางนDอยปKละหน่ึงคร้ัง X X X X X 

10 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ไดDรับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมBนDอยกวBารDอยละ 50 ตBอปK X X X X X 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปKสุดทDาย/บัณฑิตใหมBท่ีมีตBอ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมBนDอยกวBา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

 
 

 
 

X X 

12 ระดับความพึงพอใจของผูDใชDบัณฑิตท่ีมีตBอบัณฑิตใหมB  
เฉล่ียไมBนDอยกวBา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0     X 

13 บัณฑิตมีงานทําภายใน 1 ปK หลังจากสําเร็จการศึกษา ไมBนDอยกวBา
รDอยละ 80     X 
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธBการสอน 
 1.1.1 มหาวิทยาลัยฯ จัดใหDมีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์

ของแตBละรายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับตDนแบบ 
รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา 

1.1.2 รวบรวมปtญหาและขDอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงท่ีไดDจากการประเมิน ไปปรับปรุง
โดยทีมผูDสอน และรายงานผลตBอไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารยBในการใช-แผนกลยุทธBการสอน 
การประเมินทักษะดังกลBาวสามารถทําโดยการ 
1.2.1 ผูDเรียนประเมินการสอนของอาจารย�ทุกคน เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแตBละรายวิชา 

และสBงตBอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยใชDแบบประเมินการสอนตามท่ีกําหนด 
1.2.2 ผลการประเมินสBงตรงตBออาจารย�ผูDสอน และผูDรับผิดชอบรายวิชา เพ่ือปรับปรุงตBอไป 
1.2.3 มหาวิทยาลัยฯ รวบรวมผลการประเมินท่ีเปGนความตDองการในการปรับปรุงทักษะการ

สอนและวางแผนการพัฒนาใหDสอดคลDองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ�การสอนใหDเหมาะสมกับรายวิชา 
และสถานการณ�ของมหาวิทยาลัยฯ 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  2.1.1 แตBงต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตรท่ีประกอบดDวยตัวแทนผูDสอนและ/หรือ
ผูDรับผิดชอบรายวิชา ตัวแทนนักศึกษาในปKสุดทDาย และ/หรือบัณฑิตใหมB ผูDทรงคุณวุฒิ และผูDมีสBวนไดD
สBวนเสียทุกฝ�าย 

2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอยBางเปGนระบบ   
2.1.3 ดําเนินการสํารวจขDอมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูDเรียนปtจจุบันทุกชั้นปK

และจากผูDสําเร็จการศึกษาท่ีผBานการศึกษาในหลักสูตร 
2.2  โดยผู-ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู-ประเมินภายนอก 
 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทําการวิเคราะห�และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใชD

ขDอมูลยDอนกลับของผูDเรียน ผูDสําเร็จการศึกษา ผูDใชDบัณฑิต เพ่ือประกอบการประเมิน 
2.3  โดยผู-ใช-บัณฑิต และ/หรือผู-มีส�วนได-ส�วนเสียอ่ืนๆ 

 2.3.1 ติดตามบัณฑิตใหมBโดยสํารวจขDอมูลจากนายจDาง และ/หรือผูD บังคับบัญชาโดย
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ� 

 2.3.2  ติดตามจากผูDใชDบัณฑิต เชBน ผูDใชDบริการในสถานพยาบาล สถานบริการและหนBวยงาน
สาธารณสุขทุกระดับ หนBวยงานอ่ืนๆ ท่ีรับบัณฑิตเขDาปฏิบัติงาน 
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3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบBงชี้ผลการดําเนินงานในแตBละปK 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
    คณะกรรมการประเมินหลักสูตร จัดทํารายงานการประเมินผล ตามขDอ 1,2,3 และเสนอประเด็นท่ี
จําเปGนในการปรับปรุงหลักสูตรจัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรเชิญผูDทรงคุณวุฒิวิพากษ�
หลักสูตรและใหDขDอเสนอแนะปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปK เพ่ือใหDหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลDอง
กับความตDองการของผูDใชDบัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
ข-อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณB ในพระบรมราชูปถัมภB จังหวัดปทุมธานี 

ว�าด-วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
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ข-อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณB ในพระบรมราชูปถัมภB จังหวัดปทุมธานี 

ว�าด-วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2551 

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

 เพ่ือใหDการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเปGนไป
อยBางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหBงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2551 
จึงตราขDอบังคับ ไวDดังตBอไปนี้ 
 ข-อ 1 ขDอบังคับนี้เรียกวBา “ขDอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
จังหวัดปทุมธานี วBาดDวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551” 
 ข-อ 2  ขDอบังคับนี้ใหDใชDบังคับต้ังแตBภาคเรียนท่ี 1 ปKการศึกษา 2551 เปGนตDนไป  
 ข-อ 3  ใหDยกเลิกขDอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
จังหวัดปทุมธานี วBาดDวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
 ข-อ 4  ในขDอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวBา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�
จังหวัดปทุมธานี 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวBา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  
ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
  “อธิการบดี” หมายความวBา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� 
ในพระบรมาชูปถัมภ�  จังหวัดปทุมธานี 
  “คณบดี” หมายความวBา คณบดีทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� 
ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
  “คณะกรรมการผูDรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร ตามท่ีมหาวิทยาลัยแตBงต้ังใหDรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาหลักสูตร 
  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวBา นักศึกษาท่ีเรียนในเวลาราชการเปGนสําคัญ 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวBา นักศึกษาท่ีเรียนนอกเวลาราชการเปGนสําคัญ 
  “การศึกษาภาคปกติ” หมายความวBา การศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
ในเวลาราชการเปGนสําคัญ 
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  “การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวBา การศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการเปGนสําคัญ 
  “หนBวยกิต” หมายถึง มาตราท่ีใชDแสดงปริมาณการศึกษาท่ีนักศึกษาไดDรับแตBละ
รายวิชา  
 ข-อ 5  ผูDใดเปGนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยูBกBอนท่ีขDอบังคับนี้ใชDบังคับ ใหDผูDนั้นเปGน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามขDอบังคับนี้ตBอไป 
 ข-อ 6  บรรดากฎ ระเบียบ ขDอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอ่ืนในสBวนท่ีกําหนดไวDแลDวใน
ขDอบังคับนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยDงกับขDอบังคับนี้ ใหDใชDขDอบังคับนี้แทน   
 ข-อ 7  ใหDอธิการบดีรักษาการใหDเปGนไปตามขDอบังคับนี้ และใหDมีอํานาจออกระเบียบ 
ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการตามขDอบังคับนี้ 
  ในกรณีท่ี มีปtญหาเก่ียวกับการปฏิ บั ติตามขDอบังคับนี้  ใหDอธิการบดีเสนอใหD 
สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด 1 
ระบบการศึกษา 

 ข-อ  8  การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใชDระบบทวิภาค โดยปKการศึกษาหนึ่ง
แบBงออกเปGนภาคการศึกษาปกติ 2 ภาคคือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี  2  มีระยะเวลา
เรียนแตBละภาคไมBนDอยกวBา 15 สัปดาห� และมหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรDอนตBอจาก 
ภาคการศึกษาท่ี 2 โดยใหDมีจํานวนชั่วโมงการเรียนในแตBละรายวิชาเทBากับจํานวนชั่วโมงการเรียน 
ท่ีจัดใหDสําหรับรายวิชานั้นในภาคการศึกษาปกติก็ไดD 
 ข-อ 9 การกําหนดหนBวยกิตแตBละวิชา ใหDกําหนดโดยใชDเกณฑ� ดังนี้ 
  9.1 วิชาภาคทฤษฎีท่ีใชDเวลาบรรยายหรืออภิปรายปtญหาไมBนDอยกวBา 15 ชั่วโมง
ตBอภาคการศึกษาปกติ ใหDมีคBาเทBากับ 1 หนBวยกิตระบบทวิภาค 
  9.2 วิชาภาคปฏิบัติท่ีใชDเวลาฝzกหรือทดลองไมBนDอยกวBา 30 ชั่วโมงตBอภาค
การศึกษาปกติใหDมีคBาเทBากับ 1 หนBวยกิตระบบทวิภาค 
  9.3  การฝzกงานหรือฝzกภาคสนามท่ีใชDเวลาไมBนDอยกวBา 45 ชั่วโมงตBอภาคการศึกษา
ปกติ ใหDมีคBาเทBากับ 1 หนBวยกิตระบบทวิภาค 
  9.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดDรับมอบหมายท่ีใชDเวลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมไมBนDอยกวBา 45 ชั่วโมงตBอภาคการศึกษาปกติ ใหDมีคBาเทBากับ 1 หนBวยกิต 
ระบบทวิภาค 
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หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 
 ข-อ 10  หลักสูตรการศึกษาจัดไวD 2 ระดับ ดังนี้ 
  10.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปK ใหDมีจํานวนหนBวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไมBนDอยกวBา 90 หนBวยกิต 
  10.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซ่ึงจัดไวD 3 ประเภท ดังนี้ 
   10.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตBอเนื่อง) ใหDมีจํานวนหนBวยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตรไมBนDอยกวBา 72 หนBวยกิต 
   10.2.2  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปK ใหDมีจํานวนหนBวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมBนDอยกวBา 120 หนBวยกิต 
   10.2.3  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปK ใหDมีจํานวนหนBวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมBนDอยกวBา 150 หนBวยกิต 
 ข-อ 11  ระยะเวลาการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ใหDเปGนไปตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
  11.1 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ 
   11.1.1 สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาใหDใชDเวลาการศึกษา ดังนี้ 
    (1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชDเวลาในการศึกษาไมBนDอยกวBา 5 
ภาคการศึกษาปกติและไมBเกินกวBา 6 ปKการศึกษา  
    (2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตBอเนื่อง) ใชDเวลาในการศึกษา 
ไมBนDอยกวBา 4  ภาคการศึกษาปกติและไมBเกินกวBา 4 ปKการศึกษา  
    (3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปK ใชDเวลาในการศึกษาไมBนDอยกวBา 
6 ภาคการศึกษาปกติและไมBเกินกวBา 8 ปKการศึกษา  
    (4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปK ใชDเวลาในการศึกษาไมBนDอยกวBา 
8 ภาคการศึกษาปกติและไมBเกินกวBา 10 ปKการศึกษา 
   11.1.2  การลงทะเบียนเรียนบางเวลาใหDใชDเวลาการศึกษา ดังนี้  
    (1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชDเวลาในการศึกษาไมBนDอยกวBา 
10 ภาคการศึกษาปกติและไมBเกินกวBา 9 ปKการศึกษา   
    (2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตBอเนื่อง) ใชDเวลาในการศึกษา 
ไมBนDอยกวBา 8 ภาคการศึกษาปกติและไมBเกินกวBา 6 ปKการศึกษา  
    (3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปK ใชDเวลาในการศึกษาไมBนDอยกวBา 
14 ภาคการศึกษาปกติและไมBเกินกวBา 12 ปKการศึกษา  
    (4)  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปK ใชDเวลาในการศึกษาไมBนDอยกวBา 
17 ภาคการศึกษาปกติและไมBเกินกวBา 15 ปKการศึกษา 
  11.2 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ  
   การลงทะเบียนเรียนใหDใชDเวลาการศึกษาดังนี้  
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   11.2.1  หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชDเวลาในการศึกษาไมBนDอยกวBา 8 
ภาคการศึกษา และไมBเกินกวBา 6 ปKการศึกษา  
   11.2.2  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตBอเนื่อง) ใชDเวลาในการศึกษาไมBนDอยกวBา 
6 ภาคการศึกษาปกติและไมBเกินกวBา 4 ปKการศึกษา  
   11.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปK ใชDเวลาในการศึกษาไมBนDอยกวBา 11
ภาคการศึกษาปกติและไมBเกินกวBา 8 ปKการศึกษา  
   11.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปK ใชDเวลาในการศึกษาไมBนDอยกวBา 14  
ภาคการศึกษาปกติและไมBเกินกวBา 10 ปKการศึกษา 
 ข-อ 12  มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ 2 ปริญญาก็ไดD 
 

หมวด 3 
การข้ึนทะเบียนเปEนนักศึกษา การโอนย-ายคณะ การเปล่ียนหลักสูตร 

การพ-นและการขอคืนสภาพนักศึกษา 
 

 ข-อ 13 ผูDมีสิทธิสมัครเขDาเปGนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตDองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  13.1 สําเร็จการศึกษาไมBตํ่ากวBาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทBา สําหรับ
หลักสูตร ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี หรือสําเร็จการศึกษาไมBต่ํากวBาข้ันอนุปริญญาหรือเทียบเทBา 
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตBอเนื่อง)  
  13.2  เปGนผูDมีความประพฤติดี  
  13.3  ไมBเปGนโรคท่ีเปGนอุปสรรคตBอการศึกษา  
  13.4  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถDวนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 ข-อ 14 การรับนักศึกษา  
  14.1 การรับเขDาเปGนนักศึกษา ใหDใชDวิธีการคัดเลือกดDวยวิธีสอบหรือการคัดเลือก
ดDวยวิธีพิจารณาความเหมาะสม วิธีการคัดเลือกและเกณฑ�การตัดสินใหDเปGนไปตามขDอเสนอแนะของ
คณะกรรมการระดับคณะและดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย  
  14.2 มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเขDาเรียนบางรายวิชา
และนําหนBวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีผูDนั้นสังกัดไดD โดยลงทะเบียนเรียนและ
ชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ท่ีวBาดDวยการรับและจBายเงินคBาบํารุงการศึกษาเพ่ือการจัด
การศึกษา 
 ข-อ 15  การข้ึนทะเบียนเปGนนักศึกษา  
  15.1 ผูDท่ีไดDรับคัดเลือกใหDเขDาเปGนนักศึกษา ตDองมารายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียน
เปGนนักศึกษา โดยสBงหลักฐานและชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีวBาดDวยการรับจBายเงิน 
คBาบํารุงการศึกษาเพ่ือการจัดการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
  15.2 ผูDท่ีไดDรับการคัดเลือกใหDเขDาเปGนนักศึกษาแตBไมBมารายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียน
เปGนนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ใหDถือวBาผูDนั้นหมดสิทธิ์ท่ีจะข้ึนทะเบียนเปGนนักศึกษาเวDนแตB
จะไดDรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย  
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  15.3  ผูDท่ีไดDรับการคัดเลือกใหDเปGนนักศึกษาจะมีสภาพเปGนนักศึกษาก็ตBอเม่ือ 
ไดDข้ึนทะเบียนเปGนนักศึกษาแลDว  
  15.4 ผูD ท่ีไดDรับการคัดเลือกใหDเขDาเปGนนักศึกษาในหลักสูตรใดและประเภท
การศึกษาใดตDองข้ึนทะเบียนเปGนนักศึกษาในหลักสูตรนั้นและประเภทการศึกษานั้น 
 ข-อ 16  ประเภทการศึกษา แบBงออกเปGน 2 ประเภท ไดDแกB  
  16.1 การศึกษาภาคปกติ  
  16.2  การศึกษาภาคพิเศษ  
 ข-อ 17 ประเภทนักศึกษา แบBงออกเปGน 2 ประเภท ไดDแกB   
  17.1 นักศึกษาภาคปกติ   
  17.2  นักศึกษาภาคพิเศษ  
 ข-อ 18  การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา    
  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปGนมหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหDนักศึกษา เปลี่ยน
ประเภทนักศึกษาไดD ท้ังนี้ นักศึกษาตDองปฏิบัติตามขDอบังคับและระเบียบตBาง ๆ สําหรับนักศึกษา
ประเภทนั้น 
 ข-อ 19  การเปลี่ยนหลักสูตร    
  19.1 นักศึกษาอาจเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะเดียวกันโดยไดDรับความเห็นชอบ
จากคณบดี สBวนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรขDามคณะใหDไดDรับความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับ
คณะท่ีเก่ียวขDองและใหDไดDรับเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย   
  19.2  นักศึกษาท่ีเปลี่ยนหลักสูตรจะตDองมีเวลาเรียนในหลักสูตรเดิมมาแลDว 
ไมBนDอยกวBา 1 ภาคการศึกษา   
 ข-อ 20  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน   
  20.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมี
วิทยฐานะเทียบเทBามหาวิทยาลัยและกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับ และมาตรฐานเทียบเคียงไดDกับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเปGนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดDโดยไดDรับอนุมัติจากคณบดีและ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับคณะท่ีขอเขDาศึกษานั้น    
  20.2 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะไดDรับการพิจารณารับโอน  
   20.2.1 มีคุณสมบัติครบถDวนตามขDอ 13    
   20.2.2 ไมBเปGนผูDท่ีพDนสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิม  
   20.2.3 ไดDศึกษาอยูBในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแลDวไมBนDอยกวBา 1 ภาค
การศึกษาปกติ ท้ังนี้ไมBนับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งใหDถูกพักการเรียน 
  20.3  การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวDนการเรียนรายวิชาใหDเปGนไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีวBาดDวยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวDนการเรียนรายวิชา 
(ภาคผนวก ข) 
 ข-อ 21 นักศึกษาพDนจากสภาพนักศึกษา เม่ือ 
  21.1  ตาย 
  21.2  ไดDรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหDลาออก 
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  21.3  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดDรับปริญญาตามขDอ 33 
  21.4 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย 
   การคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย ใหDกระทําไดDในกรณีดังตBอไปนี้ 
   21.4.1  ไมBลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปGนนักศึกษา 
   21.4.2  เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาแลDวไมBชําระคBาบํารุงและคBาธรรมเนียม
การศึกษาตBางๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมBมีหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพย�อยBางแทDจริง เวDนแตB
ไดDรับการผBอนผันจากมหาวิทยาลัย 
   21.4.3  ขาดคุณสมบัติตามขDอ 13 อยBางใดอยBางหนึ่ง 
   21.4.4 ไดDคBาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวBา 1.60 เม่ือลงทะเบียนเรียน 
และมีผลการเรียนแลDว 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือไดDคBาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวBา 1.80 
เม่ือลงทะเบียนเรียน และมีผลการเรียนแลDว 4 ภาคการศึกษาปกตินับแตBวันเขDาเรียนและในทุก ๆ 
สองภาคการศึกษาปกติถัดไป สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใหDนับการศึกษาภาคฤดูรDอนเปGนภาค
การศึกษารวมเขDาดDวย 
   21.4.5  เม่ือไดDลงทะเบียนเรียนครบกําหนดระยะเวลาการศึกษาตามขDอ 11 
   21.4.6 นักศึกษาไมBผBานการเตรียมฝzกประสบการณ�วิชาชีพและการฝzก
ประสบการณ�วิชาชีพเปGนครั้งท่ี 2   
 ข-อ 22 นักศึกษาท่ีพDนสภาพการเปGนนักศึกษาโดยไมBไดDกระทําผิดทางวินัยหรือไมBไดD 
พDนสภาพนักศึกษาเพราะมีผลการเรียนตํ่ากวBาเกณฑ�ท่ีกําหนดในขDอ 21.4.4 อาจขอคืนสภาพนักศึกษา
ไดDโดยไดDรับอนุมัติจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับคณะ 

หมวด 4 
การลงทะเบียน 

 

 ข-อ 23 การลงทะเบียนเรียน   
  23.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาดDวยตนเองหรือมอบฉันทะใหDบุคคลอ่ืน
ดําเนินการแทนโดยความเห็นชอบของอาจารย�ท่ีปรึกษาก็ไดD     
   วิธีการลงทะเบียนเรียน วัน เวลา และสถานท่ี  ใหDเปGนไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศกําหนดนักศึกษาท่ีลงทะเบียนลBาชDาตDองจBายคBาปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 
  23.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ�ก็ตBอเม่ือนักศึกษาไดDชําระเงิน 
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีวBาดDวยการรับจBายเงินคBาบํารุงการศึกษาพรDอมท้ังยื่นหลักฐาน 
การลงทะเบียนตBอมหาวิทยาลัย   
  23.3 ผูDท่ีข้ึนทะเบียนเปGนนักศึกษาในภาคการศึกษาใดตDองลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในภาคการศึกษานั้นเปGนจํานวนตามเกณฑ�มาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
  23.4 นักศึกษาท่ีไมBลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ�ในภาคการศึกษาใด
ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนดจะไมBมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวDนแตBจะไดDรับ 
การอนุมัติเปGนกรณีพิเศษจากคณบดี แตBท้ังนี้จะตDองลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ�ภายใน 3 
สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ภายในสัปดาห�แรกของภาคฤดูรDอน   
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  23.5 นักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดในแตBละภาคการศึกษาจะตDอง
ไดDรับอนุมัติจากอาจารย�ท่ีปรึกษากBอน ถDารายวิชาท่ีนักศึกษาตDองการลงทะเบียนเรียนมีขDอกําหนดวBา
ตDองเรียนรายวิชาอ่ืนกBอน นักศึกษาตDองเรียนและสอบไดDรายวิชาท่ีกําหนดนั้นกBอนจึงจะมีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีประสงค� นั้นไดD เวDนแตBไดDรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  23.6 นักศึกษาภาคปกติมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ 
ภาคการศึกษาละไมBเกิน 22 หนBวยกิตและนักศึกษาภาคพิเศษมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาละไมBเกิน 12 หนBวยกิต     
   ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปGน นักศึกษาอาจยื่นคํารDองขออนุมัติตBอคณบดี
เพ่ือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแตกตBางจากท่ีกําหนดไวDในวรรคกBอนไดD แตBเม่ือรวมกันแลDวตDองไมBเกิน
ภาคการศึกษาละ 25 หนBวยกิตสําหรับนักศึกษาภาคปกติ และไมBเกินภาคการศึกษาละ 16 หนBวยกิต
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ    
  23.7 ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปGนคณบดีอาจอนุมัติใหDนักศึกษาภาคพิเศษ
ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีจัดสําหรับนักศึกษาภาคปกติหรือใหDนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน 
บางรายวิชาท่ีจัดสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษไดD แตBท้ังนี้นักศึกษาจะตDองชําระคBาลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นเชBนเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ 
 ข-อ 24 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปGนพิเศษโดยไมBนับหนBวยกิต (Audit)  
  24.1 การลงทะเบียนรายวิชาเปGนพิเศษโดยไมBนับหนBวยกิต หมายถึง การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไมBนับหนBวยกิตรวมเขDากับจํานวนหนBวยกิตในภาคการศึกษาและจํานวนหนBวยกิต 
ตามหลักสูตร   
  24.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเปGนพิเศษโดยไมBนับหนBวยกิตไดD 
ก็ตBอเม่ือไดDรับความเห็นชอบจากอาจารย�ผูDสอนวิชานั้น แตBท้ังนี้ นักศึกษาตDองชําระคBาหนBวยกิต 
รายวิชาท่ีเรียนนั้นและนักศึกษาตDองระบุในบัตรลงทะเบียนดDวยวBาเปGนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เปGนพิเศษโดยไมBนับหนBวยกิต   
  24.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหDบุคคลภายนอกท่ีไมBใชBนักศึกษาเขDาเรียน 
บางรายวิชาเปGนพิเศษไดD แตBผูDนั้นจะตDองมีคุณสมบัติและพ้ืนความรูDการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย
เห็นสมควร และจะตDองปฏิบัติตามขDอบังคับและระเบียบตBางๆ ของมหาวิทยาลัย กับตDองเสีย
คBาธรรมเนียมการศึกษาเชBนเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ  
 ข-อ 25 การขอถอน ขอเพ่ิม หรือขอยกเลิกรายวิชาท่ีจะเรียน   
  25.1 การขอถอน ขอเพ่ิม และการขอยกเลิกรายวิชาท่ีเรียน ตDองไดDรับอนุมัติ
จากคณบดีโดยความเห็นชอบของอาจารย�ท่ีปรึกษาและอาจารย�ผูDสอนกBอน   
  25.2 การขอถอนหรือขอเพ่ิมรายวิชาท่ีจะเรียนตDองกระทําภายใน 3 สัปดาห�แรก
ของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห�แรกของภาคฤดูรDอน หากมีความจําเปGนอาจขอถอน หรือ
ขอเพ่ิมรายวิชาไดDภายใน 6 สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ตDองเปGนไปตามขDอ 23.5 และ 
ขDอ 23.6   
  25.3 การขอยกเลิกรายวิชาใด ตDองดําเนินการใหDแลDวเสร็จกBอนการสอบประจํา 
ภาคการศึกษานั้นๆ ไมBนDอยกวBา 1 สัปดาห�   
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 ข-อ 26  การขอคืนคBาลงทะเบียนรายวิชา ใหDเปGนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีวBาดDวย
การรับและจBายเงินบํารุงการศึกษา   
 ข-อ 27  การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา   
  27.1 นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกสั่งใหDพักการเรียนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยท่ีวBาดDวยวินัยนักศึกษาจะตDองชําระเงินคBาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามท่ี
มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด มิฉะนั้นจะพDนสภาพนักศึกษา   
  27.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาใหDดําเนินการใหDแลDวเสร็จภายใน 
3 สัปดาห�แรก นับจากวันเปqดการศึกษาภาคปกติหรือภายในสัปดาห�แรกนับจากวันเปqดการศึกษา 
ภาคฤดูรDอน มิฉะนั้นจะตDองเสียคBาปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 ข-อ 28  การลาพักการเรียน   
  28.1 นักศึกษาอาจยื่นคําขอลาพักการเรียนไดDในกรณีดังตBอไปนี้  
   28.1.1 ถูกเกณฑ�หรือถูกเรียกระดมพลเขDารับราชการทหารกองประจําการ 
   28.1.2 ไดDรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวBางประเทศหรือทุนอ่ืนใด 
ท่ีมหาวิทยาลัย เห็นสมควรสนับสนุน    
   28.1.3 เจ็บป�วยจนตDองพักรักษาตัวเปGนเวลานานเกินกวBารDอยละ 20  
ของเวลาเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย�จากสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวBาดDวยสถานพยาบาล  
   28.1.4 เม่ือนักศึกษามีความจําเปGนสBวนตัวอาจยื่นคํารDองขอลาพักการเรียนไดD 
ถDาไดDลงทะเบียนเรียนมาแลDวอยBางนDอย 1 ภาคการศึกษา   
  28.2 นักศึกษาท่ีตDองการลาพักการเรียนใหDยื่นคํารDองภายในสัปดาห�ท่ี 3 ของ
ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน    
   การอนุมัติใหDนักศึกษาลาพักการเรียนใหDเปGนอํานาจของคณบดี  
   นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติตBอคณบดีไดDไมBเกิน 1 
ภาคศึกษา ถDานักศึกษามีความจําเปGนท่ีจะตDองลาพักการเรียนมากกวBา 1 ภาคการศึกษา หรือเม่ือครบ
กําหนดพักการเรียนแลDวยังมีความจําเปGนท่ีจะตDองพักการเรียนตBอไปอีกใหDยื่นคํารDองขอลาพักการเรียนใหมB
และตDองไดDรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย   
  28.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดDรับอนุมัติใหDลาพักการเรียนใหDนับระยะเวลาท่ีลาพัก
การเรียนรวมเขDาในระยะเวลาการศึกษาดDวย   
  28.4 นักศึกษาท่ีไดDรับอนุมัติใหDลาพักการเรียน เม่ือจะกลับเขDาเรียนจะตDองยื่น
คํารDองขอกลับเขDาเรียนกBอนวันเปqดภาคเรียนไมBนDอยกวBา 2 สัปดาห� และเม่ือไดDรับความเห็นชอบจาก
คณบดีแลDวจึงจะกลับเขDาเรียนไดD  
 ข-อ 29  นักศึกษาท่ีประสงค�ขอลาออกจากความเปGนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหDยื่น
หนังสือขอลาออก และตDองไดDรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยกBอนการลาออกจะสมบูรณ� 
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หมวด 5 
การวัด และประเมินผลการศึกษา 

 

 ข-อ 30 นักศึกษาตDองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไมBนDอยกวBารDอยละ 60 ของเวลาเรียน
ท้ังหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เขDาสอบ แตBท้ังนี้นักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ต้ังแตB 
รDอยละ 60 ข้ึนไป แตBไมBถึงรDอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของวิชานั้นจะมีสิทธิเขDาสอบไดDตBอเม่ือ
ไดDรับอนุมัติจากกรรมการระดับคณะกBอน   
 ข-อ 31 ใหDมีการวัดผลการเรียนเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาและหรือมีการวัดผลระหวBาง 
ภาคการศึกษา โดยใหDเปGนไปตามหลักเกณฑ�ของการวัดผลและประเมินผลของแตBละหลักสูตร  
 ข-อ 32  การประเมินผลการศึกษา ใหDผูDสอนเปGนผูDประเมินและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการระดับคณะ    
  32.1 เกณฑ�การประเมินผลการศึกษา แบBงเปGน 8 ระดับ และมีคBาระดับ ดังนี้ 
   ระดับข้ันผลการเรียน     ความหมาย คBาระดับ 
    A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
    B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
    B ดี (Good) 3.0 
    C+ ดีพอใชD (Fairly Good) 2.5 
    C พอใชD (Fair) 2.0 
    D+ อBอน (Poor) 1.5 
    D อBอนมาก (Very Poor)  1.0 
    F ตก (Failed)  0.0 
  32.2 ในกรณีทีไมBสามารถประเมินผลเปGนคBาระดับไดDใหDประเมิน โดยใชDสัญลักษณ� 
ดังนี้   สัญลักษณ� ความหมาย    
    P         ผลการประเมินผBานเกณฑ� (Pass)    
    NP         ผลการประเมินไมBผBานเกณฑ�  (No Pass)   
    I        ผลการประเมินยังไมBสมบูรณ� (Incomplete) 
    W         การยกเลิกการเรียนโดยไดDรับอนุมัติ (Withdrawn) 
    Au         การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปGนพิเศษโดยไมBนับหนBวยกิต (Audit) 
  32.3  การใหD  F กระทําในกรณีตBอไปนี้    
   32.3.1 นักศึกษาสอบตก    
   32.3.2 นักศึกษาขาดสอบปลายภาคโดยไมBไดDรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ระดับคณะ    
   32.3.3 นักศึกษามีเวลาเรียนไมBเปGนไปตามเกณฑ�ในขDอ 30 
   32.3.4 นักศึกษาทุจริตในการสอบ   



47 

 

                                                        

  32.4 การใหD  P กระทําไดDในการใหDคะแนนรายวิชาเรียนท่ีไมBนับหนBวยกิตหรือใน
รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินจากจํานวนหนBวยกิตท่ีกําหนดไวDและผลการเรียนในรายวิชานั้น
ผBานเกณฑ�การประเมิน   
  32.5 การใหD  I  ในรายวิชาใดกระทําไดDในกรณีตBอไปนี้   
   32.5.1 นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ�ในขDอ 30 แตBไมBไดDสอบ 
เพราะป�วยหรือเหตุสุดวิสัยและไดDรับอนุมัติจากคณบดี    
   32.5.2  ผูDสอนและคณบดีเห็นสมควรใหDรอผลการศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปGนสBวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไมBสมบูรณ�   
    นัก ศึกษา ท่ีไดD  I จะตDอง ดํา เนินการขอรับการประเ มินผล 
เพ่ือเปลี่ยน  I  ใหDเสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพDนกําหนดดังกลBาวใหDผูDสอนประเมินผลจาก
คะแนนท่ีมีอยูBและดําเนินการสBงผลการเรียนภายในสองสัปดาห�นับแตBสิ้นสุดภาคการศึกษานั้น  
ในกรณีท่ีผูDสอนไมBดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนดและเปGนเหตุอันเนื่องมาจากความบกพรBองของ
นักศึกษา ใหDมหาวิทยาลัยเปลี่ยน  I  เปGน  F  หรือไมBผBานเกณฑ�ตาม ท่ีหลักสูตรกําหนด ในกรณีท่ีไมBใชB
ความบกพรBองของนักศึกษาอธิการบดีอาจอนุมัติใหDขยายเวลาตBอไปไดD   
  32.6 การใหD  W  ในรายวิชาใดจะกระทําไดDในกรณีตBอไปนี้  
   32.6.1 นักศึกษาไดDรับอนุมัติใหDยกเลิกการเรียนวิชานั้น ตามขDอ 25.3 
   32.6.2 นักศึกษาไดDรับอนุมัติใหDลาพักการเรียนตามขDอ 28 
   32.6.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น  
   32.6.4  นักศึกษาท่ีไดDระดับผลการเรียน  I  เพราะเหตุตามขDอ 32.5.1 และ
ไดDรับอนุมัติจากคณบดีใหDทําการสอบ เพ่ือประเมินผลการเรียน และครบกําหนดเวลาท่ีกําหนดใหDสอบแลDว 
แตBเหตุตาม ขDอ 32.5.1 นั้น ยังไมBสิ้นสุด   
  32.7 การใหD Au ในรายวิชาใดจะกระทําไดDในกรณีท่ีนักศึกษาไดDรับอนุมัติใหD
ลงทะเบียนเรียนเปGนพิเศษโดยไมBนับหนBวยกิต ตามขDอ 24     
  32.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้าเพ่ือแกDผลการเรียนท่ีตกหรือเรียนแทน
เพ่ือเพ่ิมผลการเรียนในรายวิชาใด  ใหDนําจํานวนหนBวยกิตและคBาระดับท่ีไดDรับของทุกรายวิชาท่ีมีระบบ
การใหDคะแนนเปGนคBาระดับมารวมคํานวณหาคBาระดับเฉลี่ยดDวย    
  32.9 การนับจํานวนหนBวยกิตสะสมของนักศึกษาตามหลักสูตรใหDนับเฉพาะ
หนBวยกิต ของรายวิชาท่ีสอบไดDเทBานั้น    
  32.10 คBาระดับเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาใหDคํานวณจากผลการเรียนของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนBวยกิตกับคBาระดับของแตBละ
รายวิชาเปGนตัวต้ังและหารดDวยจํานวนหนBวยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น การคํานวณดังกลBาวใหDต้ังหาร
ถึงทศนิยม 3 ตําแหนBงและใหDปtดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีคBาต้ังแตB 5 ข้ึนไปเฉพาะตําแหนBงท่ี 3 เพ่ือใหD
เหลือทศนิยม 2 ตําแหนBง    
  32.11 คBาระดับเฉลี่ยสะสมใหDคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาต้ังแตBเริ่ม 
เขDาเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดทDาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนBวยกิตกับคBาระดับ 
ของแตBละรายวิชาท่ีเรียนท้ังหมดตามขDอ 32.8 เปGนตัวต้ัง หารดDวยจํานวนหนBวยกิตรวมท้ังหมด การคํานวณ
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ดังกลBาวใหDต้ังหารถึงทศนิยม 3 ตําแหนBง และใหDปtดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีคBาต้ังแตB 5 ข้ึนไปเฉพาะ
ตําแหนBงท่ี 3 เพ่ือใหDเหลือทศนิยม 2 ตําแหนBง    
  32.12 ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาไดD I ใหD คํานวณคBาระดับเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาท่ีไมBไดD I เทBานั้น   
 ข-อ 33 การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน   
  รายวิชาใดท่ีนักศึกษาไดD  F  หรือไมBผBานเกณฑ�ตามท่ีหลักสูตรกําหนด ถDาเปGนวิชา
บังคับนักศึกษาจะตDองลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือถDาเปGนวิชาเลือกนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือ
เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในกลุBมเดียวกันแทนก็ไดD   

หมวด 6 
การสําเร็จการศึกษา 

 

 ข-อ 34 นักศึกษาท่ีถือวBาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตDองมีคุณสมบัติครบถDวนดังนี้ 
  34.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม    
  34.2 สอบไดDรายวิชาครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
  34.3 ไดDคBาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมBต่ํากวBา 2.00   
  34.4 มีเวลาเรียนเปGนไปตามขDอ 9  
 ข-อ 35 กรณีนักศึกษาเรียนไดDจํานวนหนBวยกิตครบตามท่ีกําหนดไวDในหลักสูตรแลDว และ
ไดDคBาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแตB 1.80 ข้ึนไปแตBไมBถึง 2.00 ใหDนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
เพ่ือทําคBาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหDถึง 2.00 แตBท้ังนี้ตDองอยูBภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามขDอ 11 
 ข-อ 36 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะไดDรับเกียรตินิยม ตDองมีคุณสมบัติ
ดังนี้    
  36.1  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตBอเนื่อง) ไดDคBาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดท่ีเทียบเทBาไมBนDอยกวBา 
3.60 และเรียนครบหลักสูตรไดDคBาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมBนDอยกวBา 
3.60 จะไดDรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดDคBาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมและของ
มหาวิทยาลัยแตBละแหBงไมBนDอยกวBา 3.25 แตBไมBถึง 3.60 จะไดDรับเกียรตินิยมอันดับสอง  
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปK สอบไดDคBาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมBนDอยกวBา 
3.60 จะไดDรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดDคBาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมBนDอยกวBา 3.25 แตBไมBถึง 
3.60 จะไดDรับเกียรตินิยมอันดับสอง    
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปK สอบไดDคBาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมBนDอยกวBา 
3.60 จะไดDรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดDคBาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมBนDอยกวBา 3.25 แตBไมBถึง 
3.60 จะไดDรับเกียรตินิยมอันดับสอง   
  36.2 สอบไดDในรายวิชาใด ๆ ไมBตํ่ากวBา C ตามระบบคBาระดับคะแนน หรือไมBไดD 
NP ตามระบบไมBมีคBาระดับคะแนน    
  36.3 มีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้    
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   36.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตBอเนื่อง) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 
ใชDเวลาในการศึกษา 4 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใชDเวลาในการศึกษา 6 หรือ 
7 ภาคการศึกษา ท้ังนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    
   36.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปK สําหรับนักศึกษาภาคปกติใชDเวลา
ในการศึกษา 6 ถึง 8 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใชDเวลาในการศึกษา 11 หรือ
12 ภาคการศึกษา ท้ังนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    
   36.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปK สําหรับนักศึกษาภาคปกติใชDเวลา
ในการศึกษา 9 หรือ 10 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใชDเวลาในการศึกษา 14
หรือ 15 ภาคการศึกษา ท้ังนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 ข-อ 37  นักศึกษาท่ีเทียบโอนหนBวยกิตและยกเวDนรายวิชาไมBมีสิทธิ์ไดDรับเกียรตินิยม  
 ข-อ 38  ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาคาดวBาจะสําเร็จการศึกษาใหDยื่นคํารDองขอรับอนุปริญญา
หรือปริญญาตBอสํานักสBงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 ข-อ 39 มหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาท่ียื่นความจํานงขอรับอนุปริญญาหรือปริญญา
ตBอสํานักสBงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีมีคุณสมบัติตาม ขDอ 34 เพ่ือเสนอชื่อขออนุมัติอนุปริญญา
หรือปริญญาตBอสภามหาวิทยาลัย  
 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี 22 ธันวาคม  2551 
 
 

 
                             (นายมีชัย  ฤชุพันธุ�) 

                                         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  
                                            ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข. 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณB ในพระบรมราชูปถัมภB จังหวัดปทุมธานี 

ว�าด-วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว-นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณB ในพระบรมราชูปถัมภB จังหวัดปทุมธานี 
ว�าด-วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว-นการเรียนรายวิชา 

พ.ศ. 2549 
----------------------------------------- 

 เพ่ือใหDการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเปGนไปอยBางมีระบบ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหBงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ 
โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 3/2549 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2549 จึงวางระเบียบไวD
ดังตBอไปนี้  
 ข-อ 1 ระเบียบนี้เรียกวBา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
จังหวัดปทุมธานี วBาดDวยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเวDนการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549” 
 ข-อ 2  บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือขDอบังคับอ่ืนใด ในสBวนท่ีกําหนดไวDแลDวในระเบียบนี้
หรือซ่ึงขัดหรือแยDงกับระเบียบนี้ ใหDใชDระเบียบนี้แทน 
 ข-อ 3 ในระเบียบนี้   
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวBา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� 
จังหวัดปทุมธานี   
  “อธิการบดี” หมายความวBา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� 
ในพระบรมราชูปถัมภ�  จังหวัดปทุมธานี    
  “นักศึกษา” หมายความวBา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� 
ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี   
  “รายวิชา” หมายความวBา วิชาตBาง ๆ ท่ีเปqดสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา และเปGนไปตามหลักสูตรของคณะนั้น   
  “สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความวBา สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรไมBต่ํากวBาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทBา 
 ข-อ 4  ผูDมีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเวDนการเรียนรายวิชาตDองเปGนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  
 ข-อ 5 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนและยกเวDนการเรียนรายวิชา    
  5.1 การเรียนจากสถาบันการศึกษา 
   5.1.1 ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี     
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    (1)  เปGนรายวิชาหรือกลุBมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเทBาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนBวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย
รับรอง     
    (2)  เปGนรายวิชาหรือกลุBมรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมBนDอยกวBา
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุBมรายวิชาท่ีขอเทียบโอน     
    (3)  เปGนรายวิชาหรือกลุBมรายวิชาท่ีไดDระดับคะแนนไมBตํ่ากวBา C  หรือ
เทียบเทBา ในรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเปGนคBาระดับ และไดDระดับผลการประเมินผBานในรายวิชา 
ท่ีไมBประเมินผลเปGนคBาระดับ ท้ังนี้ตDองเปGนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกําหนด  
    (4)  นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหนBวยกิตไดDไมBเกิน
สามในสี่ของจํานวนหนBวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน     
    (5)  รายวิชาหรือกลุBมรายวิชาท่ีไดDรับอนุมัติใหDเทียบโอนไดDจากตBาง
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไมBนํามาคํานวณแตDมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
    (6)  กรณีการยกเวDนในระดับปริญญาตรี (ตBอเนื่อง) รายวิชาท่ีขอยกเวDน
ตDองไมBเปGนรายวิชาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทBา หรือรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดไวDวBาควรจัด 
ใหDเรียน 2 ปKแรก ในระดับปริญญาตรี เวDนแตBรายวิชานั้นหลักสูตรไดDกําหนดไวDเปGนอยBางอ่ืน  
    (7)  รายวิชาท่ีไดDรับการยกเวDน ใหDบันทึกในระเบียนการเรียนของนักศึกษา 
โดยใชDอักษร P     
   5.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา     
    (1) เปGนรายวิชาหรือกลุBมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
เทียบเทBาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง     
    (2) เปGนรายวิชาหรือกลุBมรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมBนDอยกวBา
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุBมรายวิชาท่ีขอเทียบ     
    (3) เปGนรายวิชาหรือกลุBมรายวิชาท่ีไดDระดับคะแนนไมBตํ่ากวBา B หรือ
เทียบเทBา หรือระดับคะแนนตัวอักษร S     
    (4)  นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนBวยกิตไดDไมBเกินหนึ่งในสาม
ของจํานวนหนBวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน     
    (5) รายวิชาหรือกลุBมรายวิชาท่ีเทียบโอนจากตBางสถาบันอุดมศึกษา
จะไมBนํามาคํานวณแตDมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม     
    (6) นักศึกษาจะตDองใชDเวลาศึกษาอยูBในมหาวิทยาลัยอยBางนDอย 
หนึ่งปKการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ�ตามหลักสูตรท่ีเขDาศึกษาไมBนDอยกวBา 
12 หนBวยกิต   
  5.2 การเรียนรูDจากประสบการณ�    
   5.2.1 การเทียบความรูDจากประสบการณ�จะเทียบเปGนรายวิชาหรือกลุBมรายวิชา
ตามหลักสูตรและระดับการศึกษาท่ีเปqดสอนในมหาวิทยาลัย    
   5.2.2 การประเมินเพ่ือเทียบโอนความรูDในแตBละรายวิชา หรือกลุBมรายวิชา 
ทําไดDโดยวิธีตBอไปนี้     
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    (1) เสนอเอกสารทางการศึกษาหรือผลงาน และทดสอบความรูD 
    (2) อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร   
 ข-อ 6 กําหนดเวลาการเทียบโอนและยกเวDนการเรียนรายวิชา   
  นักศึกษาท่ีประสงค�จะเทียบโอนและยกเวDนการเรียนรายวิชาท่ีไดDเรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จะตDองยื่นคํารDองขอเทียบโอนรายวิชาตBอมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห�นับจาก
วันเปqดภาคการศึกษาแรกท่ีเขDาศึกษา เวDนแตBไดDรับอนุมัติจากอธิการบดี แตBท้ังนี้ตDองไมBเกิน 2 ภาคการศึกษา 
สําหรับการขอเทียบโอนจากประสบการณ�สามารถทําไดDในทุกภาคการศึกษา   
  นักศึกษามีสิทธิขอเทียบโอนและยกเวDนการเรียนรายวิชาไดDเพียงครั้งเดียว  
 ข-อ 7  การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาการนับจํานวน
ภาคการศึกษา ของผูDท่ีไดDรับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวDนการเรียนรายวิชาใหDถือเกณฑ�
ดังนี้   
  7.1 นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคปกติใหDนับจํานวนหนBวยกิตไดD 
ไมBเกิน 22 หนBวยกิต เปGน 1 ภาคการศึกษา   
  7.2 นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคพิเศษใหDนับจํานวนหนBวยกิต 
ไมBเกิน 12 หนBวยกิต เปGน 1 ภาคการศึกษา   
  7.3  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหDนับจํานวนหนBวยกิตไดDไมBเกิน 12 หนBวยกิต เปGน 1 
ภาคการศึกษา 
 ข-อ 8  การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวDนการเรียนรายวิชา ตDองชําระคBาธรรมเนียม
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีวBาดDวยการรับจBายเงินคBาบํารุงการศึกษา   
 ข-อ 9  ใหDคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตBงต้ังพิจารณามีความเห็นการเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเวDนรายวิชาแลDวเสนออธิการบดีเปGนผูDพิจารณาอนุมัติ  
 ข-อ 10 ใหDใชDระเบียบนี้ กับนักศึกษาท่ีเขDาศึกษาต้ังแตBปKการศึกษา 2549 เปGนตDนไป  
 ข-อ 11 ใหDอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปtญหา
จากการใชDระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 18  มีนาคม 2549                                    
 
 

 
                                    (นายมีชัย  ฤชุพันธุ�) 
                                                      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� 
                                                         ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธาน 
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ภาคผนวก ค. 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณB ในพระบรมราชูปถัมภB จังหวัดปทุมธานี 

ว�าด-วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร-อนสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีภาคปกติ 
พ.ศ. 2549 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณB ในพระบรมราชูปถัมภB จังหวัดปทุมธานี 
ว�าด-วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร-อนสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีภาคปกติ 

พ.ศ. 2549 
-------------------------------------- 

เพ่ือใหDการจัดการศึกษาในภาคฤดูรDอนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ เปGนไปอยBางมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2)  แหBงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
โดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 3/2549 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2549  จึงวางระเบียบไวD
ดังตBอไปนี้ 
 ข-อ 1 ระเบียบนี้เรียกวBา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
จังหวัดปทุมธานี วBาดDวยการจัดการศึกษาในภาคฤดูรDอนสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2549”  
 ข-อ 2  ใหDใชDระเบียบนี้ตั้งแตBภาคฤดูรDอน ปKการศึกษา 2549 เปGนตDนไป  
 ข-อ 3 บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือขDอบังคับอ่ืนใด ในสBวนท่ีกําหนดไวDแลDว 
ในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยDงกับระเบียบนี้ ใหDใชDระเบียบนี้แทน  
 ข-อ 4 ในระเบียบนี้   
  “ภาคฤดูรDอน” หมายความวBา ชBวงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหวBางเวลา
หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2 ของปKการศึกษานั้นจนถึงเปqดภาคการศึกษาท่ี 1 ของปKการศึกษาใหมB 
  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวBา นักศึกษาท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติ
ของมหาวิทยาลัยเรียนในวันราชการตามปกติต้ังแตBวันจันทร�ถึงวันศุกร� ในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของแตBละปK    
  “อาจารย�ท่ีปรึกษา” หมายความวBา บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแตBงต้ังใหDทําหนDาท่ี
อาจารย�ท่ีปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางดDานวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ 
 ข-อ 5 การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรDอนของนักศึกษาภาคปกติ ใหDลงทะเบียนเรียนไดDไมBเกิน 
9 หนBวยกิต และไมBนับเปGนภาคการศึกษาปกติ  
 ข-อ 6 เวลาการจัดการศึกษาใหDจัดเวลาการเรียนการสอน 8 สัปดาห� ในกรณีมีความจําเปGน 
ใหDจัด 6 สัปดาห� และตDองจัดใหDมีชั่วโมงเรียนไมBต่ํากวBา 16 คาบ ตBอหนึ่งหนBวยกิต  
 ข-อ 7 การเปqดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูรDอน ใหDเปGนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกําหนด  
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 ข-อ 8 นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรDอนตามรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
หรือลงทะเบียนเรียนรBวมกับนักศึกษาภาคพิเศษก็ไดD   
  นักศึกษาอาจลงทะเบียนในภาคฤดูรDอนไดDในรายวิชา ดังตBอไปนี้ 

(1) วิชาปรับพ้ืนฐาน (Prerequisite) 
(2) วิชาท่ีผลการเรียนเปGน F หรือไมBผBาน 
(3) วิชาท่ีตDองเรียนเปGนภาคเรียนสุดทDาย เพ่ือใหDครบตามโครงสรDางหลักสูตร 
(4) วิชาอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ข-อ 9 ใหDอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปtญหา
จากการใชDระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 18  มีนาคม พ.ศ. 2549 
 
 

 
                     (นายมีชัย  ฤชุพันธุ�) 

                                 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  
                                    ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณB ในพระบรมราชูปถัมภB 

(ปรับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552) 
พ.ศ. 2553 

 

1.  ช่ือหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรม

ราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
ชื่อภาษาอังกฤษ General Education, Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the  Royal 

Patronage 
2. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ   

งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
3. หลักการและเหตุผล  

3.1 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหDมีการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา โดยไดDจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ เพ่ือประกันคุณภาพ
ของบัณฑิตในแตBละระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชา ใหDมุBงสูBเป�าหมายเดียวกัน คือ ผลิตบัณฑิตไดDอยBางมีคุณภาพ 
โดยกําหนดใหDคุณภาพของบัณฑิตตDองเปGนไปตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูDท่ีคณะกรรมการอุดมศึกษา
กําหนดอยBางนDอย 5 ดDาน ดังนี้ 

1) ดDานคุณธรรม จริยธรรม 
2) ดDานความรูD 
3) ดDานทักษะทางปtญญา 
4) ดDานทักษะความสัมพันธ�ระหวBางบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ดDานทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี จึงนํารายวิชาเดิม

ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มาพิจารณาผลการเรียนรูDตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ 
พ.ศ. 2552 โดยวิธีการจัดประชุมอาจารย�ผูDสอนเพ่ือวางแผนจัดทําหลักสูตร ตามแนวทางการจัดทํา
รายละเอียดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือสรุปภาพรวมของหมวดวิชาวBาสามารถตอบสนองมาตรฐาน 
ผลการเรียนรูD 5 ดDาน ดังกลBาวขDางตDนไดD ประกอบกับในปtจจุบันหลักสูตรตBาง  ๆของมหาวิทยาลัยไดDดําเนินการ
ปรับปรุง และมีการพัฒนาหลักสูตรใหมB ๆ เพ่ิมเติมอยูBเสมอ การจัดทํารายละเอียดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ก็จะเปGนประโยชน�ใหDผูDรับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาสามารถนําเอกสารนี้ไปแนบกับหมวดวิชาชีพใน
แตBละหลักสูตรไดD 

3.2  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
จังหวัดปทุมธานี 

1)  เปGนผูDมีความรูDความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห�อยBางมีเหตุผล
สามารถนําความรูDและทักษะไปประยุกต�ใชDในการดํารงชีวิต 
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2)  มีทักษะพ้ืนฐานดDานภาษาและคอมพิวเตอร�เพ่ือสื่อสารไดDอยBางมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษา
คDนควDาหาความรูDดDวยตนเองจากแหลBงขDอมูลตBางๆ ดDวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

3) มีคุณธรรม จริยธรรม ขยันหม่ันเพียรในการประกอบการงานอาชีพดDวยใจรัก ดํารงชีวิตไดD
อยBางเหมาะสม 

4) มีความรักความผูกพันตBอทDองถ่ิน ภาคภูมิใจในคุณคBาของความเปGนไทย ภูมิปtญญาไทย 
ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ�สิ่งแวดลDอม 

5) มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ� ท้ังรBางกายและจิตใจ 
3.3 ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 เปGนวิชาท่ีมุBงพัฒนาผูDเรียนใหDมีความรูDอยBางกวDางขวาง มีคุณธรรม มีโลกทัศน�ท่ีกวDางไกล 

มีความเขDาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูDอ่ืน และสังคม เปGนผูDมีความรูD คิดอยBางมีเหตุผลสามารถใชDภาษา 
ในการติดตBอสื่อสารความหมายไดDดี ตระหนักในคุณคBาของศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทย และประชาคม
นานาชาติ เพ่ือเปGนบัณฑิตท่ีสมบูรณ�ท้ังรBางกายและจิตใจ สามารถนําความรูDไปใชDในการดําเนินชีวิต 
และดํารงตนอยูBในสังคมไดDเปGนอยBางดี 

3.4 วัตถุประสงค�ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 1) เพ่ือพัฒนาทักษะของผูDเรียนใหDมีคุณธรรม จริยธรรม เปGนพลเมืองดี ยึดม่ันในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เปGนประมุข และปฏิบัติตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 
 2) เพ่ือเสริมสรDางความสามารถในการใชDภาษา การคิด การแกDปtญหา ความเขDาใจตนเองและ 

ผูDอ่ืนการรูDเทBาทันการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาและปรับตัวอยูBในสังคมไดDอยBางมีความสุข 
 3)  เพ่ือสรDางความตระหนักในคุณคBาของศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ�ทรัพยากรและสิ่งแวดลDอม 
 4) เพ่ือพัฒนาทักษะการใชDวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเรียนรูDและการดํารงชีวิต 

4. กําหนดการเปFดสอน 
 เปqดสอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 ต้ังแตBภาคการศึกษาท่ี 1 ปKการศึกษา 
2554 เปGนตDนไป  
5. อาจารยBผู-สอน 

 อาจารย�ผูDสอนมีท้ังอาจารย�ประจําจากคณะตBางๆ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
จังหวัดปทุมธานี และอาจารย�พิเศษท่ีมหาวิทยาลัยเชิญมา ท้ังนี้อาจารย�ผูDสอนจะตDองเปGนผูDมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหDนักศึกษาสําเร็จไปเปGนบัณฑิตท่ีเปGนไปตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ท้ังนี้อาจารย�ผูDสอนวิชาเดียวกันจะตDองรBวมกันจัดทํารายละเอียดของวิชา เพ่ือใหDการสอนเปGนไปในแนวเดียวกัน 
6. นักศึกษา 

 นักศึกษาท่ีเขDาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร ท่ีนํารายวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตามหลักสูตรนี้บรรจุไวDในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
7. หลักสูตร 
 การจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
จังหวัดปทุมธานี  มีแนวคิดดังนี้ 
 7.1 โครงสรDางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ครอบคลุมสาระของกลุBมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุBมวิชา
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� และกลุBมวิชาวิทยาศาสตร�คณิตศาสตร�และเทคโนโลยี รวมกันไมBนDอยกวBา 
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30 หนBวยกิต ซ่ึงเปGนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548   
 7.2 โครงสรDางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตอบสนองตBอคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี  
8. โครงสร-างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 โครงสรDางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปประกอบดDวย 3 กลุBมวิชา ดังตBอไปนี้ 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                            30 หนBวยกิต 
   -  กลุBมวิชาภาษาและการสื่อสาร                              9 หนBวยกิต 
   -  กลุBมวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�                13 หนBวยกิต 
        บังคับเรียน                                            11   หนBวยกิต 
     เลือกเรียน                                              2 หนBวยกิต  
   -  กลุBมวิชาวิทยาศาสตร�คณิตศาสตร�และเทคโนโลยี      8  หนBวยกิต 
        บังคับเรียน                                              6 หนBวยกิต 
        เลือกเรียน                                               2 หนBวยกิต 
 

  กระบวนวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
   -  กลุBมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หนBวยกิต 
    9000101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
                  Thai for Communication 
    9000102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
                   English for Communication 
    9000103  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน        3(3-0-6) 
         English for Study Skills Development 
 

   -  กลุBมวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   13  หนBวยกิต 
 

    บังคับเรียน                               11 หน�วยกิต 
 

    9000201  มนุษย�กับการดําเนินชีวิต     3(3-0-6) 
               Man and Life Enhancement 
    9000202  พลวัตทางสังคม           3(3-0-6) 
               Social Dynamics 
    9000203  ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท             3(3-0-6) 
                To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King  
    9000204  ความรูDเบ้ืองตDนเก่ียวกับกฎหมาย        2(2-0-4) 
                 Fundamental Knowledge of Law 
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        เลือกเรียน                  2  หน�วยกิต 
 

    9000205  สิ่งแวดลDอมกับการดํารงชีวิต    2(2-0-4) 
                 Environment and Living  
    9000206  สุนทรียภาพของชีวิต                             2(2-0-4)  
             Aesthetics for Life 
 

   -  กลุBมวิชาวิทยาศาสตร�คณิตศาสตร�และเทคโนโลยี   8   หนBวยกิต 
 

    บังคับเรียน         6   หน�วยกิต 
 

    9000301  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต    3(2-2-5) 
                 Information Technology for Living 
    9000302 วิทยาศาสตร�เพ่ือคุณภาพชีวิต          3(3-0-6) 
                  Science for Quality of Life 
 

    เลือกเรียน                     2 หน�วยกิต 
 

    9000303  การคิดและการตัดสินใจ              2(2-0-4) 
               Thinking and Decision Making 
    9000304  การออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต     2(1-2-3) 
             Exercise for Quality of Life Development 
9. การพัฒนาผลการเรียนรู-ในแต�ละด-าน  
    ผลการเรียนรูDของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เปGนดังนี้ 
 9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  9.1.1 ผลการเรียนรูDดDานคุณธรรม จริยธรรม  
    1) สามารถจัดการปtญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใชDดุลยพินิจ ทางคBานิยม และ
ความรูDสึกของผูDอ่ืน  
    2)  แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางดDานคุณธรรมและจริยธรรม เชBน มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย�สุจริต เสียสละ 
    3) ประพฤติตนเปGนแบบอยBางท่ีดีตBอผูDอ่ืนท้ังทางกาย วาจา และใจปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และขDอบังคับตBางๆ ขององค�กรและสังคม 
  9.1.2  กลยุทธ�การสอนท่ีใชDพัฒนาการเรียนรูDดDานคุณธรรม จริยธรรม  
    1) สอนคุณธรรมจริยธรรม สอดแทรกในรายวิชาท่ีเก่ียวขDอง  
    2) บรรยายพิเศษโดยผูDมีประสบการณ� หรือผูDนําในแตBละศาสนา 
    3) สอนโดยใชDกรณีศึกษาและอภิปรายรBวมกัน 
    4)  ผูDสอนแสดงแบบอยBางท่ีดี 
  9.1.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรูDดDานคุณธรรม จริยธรรม  
    1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
    2) ใหDทํางานเปGนกลุBมและรายงานผลงาน  
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    3) กําหนดหัวขDอทางคุณธรรมและจริยธรรมใหDผูDเรียนอภิปราย  
    4) สรDางแบบสอบถามใหDผูDเรียนแสดงความคิดเห็น 
 9.2 ความรูD 
  9.2.1 ผลการเรียนรูDดDานความรูD  
    1)  มีองค�ความรูDพ้ืนฐานท่ัวไปอยBางกวDางขวางและเปGนระบบ และเขDาใจหลักการในการ
ดํารงชีวิต  
    2)  มีความเขDาใจเก่ียวกับความกDาวหนDาของความรูDเฉพาะดDาน และตระหนักถึงงานวิจัย 
ในปtจจุบันท่ีเก่ียวขDองกับการแกDปtญหา  
    3)  ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขDอบังคับ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ� 
  9.2.2  กลยุทธ�การสอนท่ีใชDพัฒนาการเรียนรูDดDานความรูD 
    1) อภิปรายเปGนกลุBมโดยใหDผูDสอนต้ังคําถาม ตามเนื้อหาโดยยึดผูDเรียนเปGนศูนย�กลาง 
    2) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ  
    3) ใหDคDนควDาทํารายงาน 
    4) ศึกษานอกสถานท่ี  
    5) การสาธิตและฝzกภายในหDองปฏิบัติการ 
  9.2.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรูDดDานความรูD  
    1) ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและใหDคะแนน 
    2) ประเมินจากรายงานท่ีใหDคDนควDา 
    3) ประเมินจากงานท่ีไดDรับมอบหมาย 
    4)  ประเมินความสนใจจากการศึกษานอกสถานท่ี  
 9.3 ทักษะทางปtญญา 
  9.3.1  ผลการเรียนรูDดDานทักษะทางปtญญา 
    1) สามารถคDนหาขDอเท็จจริง ทําความเขDาใจและประเมินขDอมูล แนวคิดและหลักฐานใหมBๆ 
จากแหลBงขDอมูลท่ีหลากหลาย และใชDขDอมูลท่ีไดDในการแกDไขปtญหาและงานอ่ืนๆ ดDวยตนเอง 
    2)  สามารถศึกษาปtญหาท่ีคBอนขDางซับซDอน และเสนอแนะแนวทางในการแกDไขไดDอยBาง
สรDางสรรค� โดยคํานึงถึงความรูDทางภาคทฤษฎ ีประสบการณ�ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
    3) สามารถใชDทักษะและความเขDาใจในเนื้อหาสาระในการแกDไขปtญหาไดDอยBางเหมาะสม 
  9.3.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใชDในการพัฒนาการเรียนรูDดDานทักษะทางปtญญา 
    1) ศึกษาโดยการใชDกรณีศึกษา  
    2) อภิปรายเปGนกลุBม 
    3)  พัฒนางานท่ีไดDรับมอบหมาย 
    4) กําหนดใหDมีรายวิชาท่ีตDองใชDทักษะในการคํานวณ  
  9.3.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรูDดDานทักษะทางปtญญา  
    1) ประเมินโดยการสอบ 
    2)  ประเมินโดยการเขียนรายงาน  
    3) ประเมินจากผลงานท่ีไดDรับมอบหมาย 
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 9.4 ทักษะความสัมพันธ�ระหวBางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  9.4.1  ผลการเรียนรูDดDานทักษะความสัมพันธ�ระหวBางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  
    1) มีสBวนชBวยเอ้ือตBอการแกDปtญหาในกลุBมไดDอยBางสรDางสรรค� 
    2) สามารถแสดงความเปGนผูDนํา และรูDจักใชDนวัตกรรมในการแกDไขปtญหา 
    3)  มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห�ปtญหาไดDอยBางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง และของกลุBม 
    4) รับผิดชอบในการเรียนรูD รวมท้ังพัฒนาตนเองและอาชีพอยBางตBอเนื่อง 
  9.4.2  กลยุทธ�การสอนท่ีใชDในการพัฒนาการเรียนรูDดDานทักษะความสัมพันธ�ระหวBางบุคคล
และความรับผิดชอบ  
    1) มอบหมายงานเปGนกลุBมยBอยและแบBงหนDาท่ีความรับผิดชอบ 
    2)  ศึกษาโดยใชDกรณีศึกษา 
  9.4.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรูDดDานทักษะความสัมพันธ�ระหวBางบุคคลและความรับผิดชอบ
    1) ใหDผูDเรียนประเมินซ่ึงกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2)  สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
    3) ประเมินจากงานท่ีไดDรับมอบหมาย 
 9.5 ทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  9.5.1 ผลการเรียนรูDดDานทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชDเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
    1) ศึกษาและทําความเขDาใจในประเด็นปtญหาและเลือกใชDเทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร�
อยBางเหมาะสมเพ่ือแกDไขปtญหา 
    2) สื่อสารไดDอยBางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน และเลือกใชDรูปแบบของการนําเสนอ
ท่ีเหมาะสมสําหรับกลุBมบุคคลท่ีแตกตBางกันไดD  
    3) ใชDเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขDอมูล ประมวลผลแปลความหมายและ
นําเสนอขDอมูลสารสนเทศอยBางสมํ่าเสมอ 
  9.5.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใชDในการพัฒนาการเรียนรูDดDานทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    1) ทดสอบความสามารถดDานภาษาโดยการสอบและการสัมภาษณ� 
    2) บูรณาการการใชDเทคโนโลยีในรายวิชาท่ีเก่ียวขDอง 
    3) แกDปtญหาโจทย�โดยใชDคณิตศาสตร�หรือสถิติ 
  9.5.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรูDดDานทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชDเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    1) ประเมินผลจากการสอบขDอเขียนและสอบปากเปลBา 
    2) ประเมินผลการใชDคอมพิวเตอร� 
    3) แกDปtญหาโจทย�ทางคณิตศาสตร�  
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แผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู-สู�กระบวนวิชา (Curriculum mapping) 
�  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

 

ลําดับ รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู- ทักษะทางปJญญา 

ทักษะความสัมพันธB
ระหว�างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหB
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช-
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
1 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร � �  �   �     � �  �  

2 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  � � � � �   � �       

3 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน � � � �   � �  �  � �  �  

4 9000201 มนุษย�กับการดําเนินชีวิต � � �   �   �   �   �  

5 9000202 พลวัตทางสังคม � � � � � � � � � � � � �  � � 
6 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท   � �     � �     �  

7 9000204 ความรูDพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย  �  �   �      �  �  

8 9000205 สิ่งแวดลDอมกับการดํารงชีวิต  �  �  �   � �  �   �  

9 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต  �  �     � �   �  �  

10 9000301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  �  �   �   �      � 
11 9000302 วิทยาศาสตร�เพื่อคุณภาพชีวิต  �  � �  �     �   �  
12 9000303 การคิดและการตัดสินใจ � �  �   � � � �  � � �   
13 9000304 การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  �  �   �   �    �   
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10. คําอธิบายประกอบรหัสวิชา 
 ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 
 รหัสกระบวนวิชาท่ีใชDกําหนดเปGนตัวเลข 7 หลัก ดังตBอไปนี้ 
  1. เลข 3 ตัวแรก เปGนหมวดวิชา 
  2.  เลขตัวท่ี 4 บBงบอกถึงระดับความยากงBายหรือชั้นปK 
  3. เลขตัวท่ี 5 บBงบอกถึงลักษณะเนื้อหา 
   “1” แสดงถึง กระบวนวิชาในกลุBมภาษา 
   “2” แสดงถึง กระบวนวิชาในกลุBมมนุษยศาสตร� และสังคมศาสตร� 
   “3” แสดงถึง กระบวนวิชาในกลุBมคณิตศาสตร� และวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
  4. เลขตัวท่ี 6 และ 7 บBงบอกถึงลําดับกBอนและหลังรายวิชา 
 
11. คําอธิบายรายวิชา  
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

9000101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

ความสําคัญของภาษาไทย การสื่อสาร การพัฒนาทักษะการฟtง การพูด การอBาน                 
การเขียน ทักษะการยBอความ การสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ และการพิจารณา
สารเชิงชวนเชื่อหรือเบ่ียงเบน การนําเสนอสารดDวยวาจา ลายลักษณ�อักษร และการใชDสื่อผสมในทาง
วิชาการ และสถานการณ�จริงในชีวิตประจําวัน 

 
9000102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  

English for Communication 
3(3-0-6) 

ฝzกและพัฒนาทักษะการฟtง การพูด การอBานและการเขียน การสื่อสารในสถานการณ�ตBางๆ 
โดยคํานึงถึงบริบทของสังคมไทยและสากล การสื่อสาร การแนะนําตนเองและผูDอ่ืน การทักทาย การ
กลBาวลา การถามขDอมูลสBวนบุคคล การถามขDอมูล การซ้ือสินคDา การบอกทิศทาง และสถานท่ีต้ัง 
การนัดหมาย การเชิญ การขอรDอง การขอบคุณ การแสดงความรูDสึก การแสดงความคิดเห็น การอธิบาย
ลักษณะบุคคลและลักษณะสิ่งของเครื่องใชD 

 
9000103 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน  

English for Study Skills Development 
3(3-0-6) 

ฝzกและพัฒนาการใชDภาษาอังกฤษ การฟtง การพูด การอBาน และการเขียนเชิงบูรณาการ การ
เขียนสรุปหัวขDอเรื่องและจับใจความสําคัญ การแสดงความคิดเห็นและประยุกต�ใชDในการศึกษาคDนควDา
และพัฒนาการเรียนรูDของตนเอง 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ)  
 

9000201 มนุษยBกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Man and Life Enhancement   
 การดํารงชีวิตในสังคมปtจจุบัน พฤติกรรมมนุษย� ความเขDาใจตนเองและผูDอ่ืนคุณธรรม
และจริยธรรม การรูDเทBาทันการเปลี่ยนแปลง ความสามารถพัฒนาตน และปรับตัวใหDเขDากับสังคม และ
สิ่งแวดลDอม การแกDปtญหา และพัฒนาปtญญากBอใหDเกิดสันติสุขและสันติภาพ 
 
 

9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
 Social Dynamics 
 พัฒนาการของสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
กฎหมายและการพัฒนาประเทศ วิเคราะห�สภาวการณ�ปtจจุบันของสังคมโลก ดDานสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง ท่ีมีผลกระทบตBอสังคมไทย 
 
 

9000203 ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติ พระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ� ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และการประพฤติปฏิบัติตน
ตามพระบรมราชโอวาท และพระราชดําริ 

 
 

9000204 ความรู-พ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
 Fundamental Knowledge of Law  
 สิทธิและหนDาท่ีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สิทธิเด็ก การแจDงเกิด การรับบุตรบุญธรรม 
เกณฑ�เขDาศึกษา การทําบัตรประชาชน การรับราชการ การหม้ัน การสมรส การหยBา มรดก กูDยืมเงิน คํ้าประกัน 
การประกันภัย จํานอง จํานํา ซ้ือขาย ขายฝาก เชBาทรัพย� เชBาซ้ือ กฎหมายแรงงาน ยาเสพติดใหDโทษ 
กฎหมายท่ีดิน การรDองทุกข�เนื่องจากการไดDรับความเดือดรDอนจากเจDาหนDาท่ีของรัฐ การฟ�องศาลปกครอง 
การคุDมครองผูDประสบภัยจากรถ กฎหมายเก่ียวกับขDอมูลขBาวสาร 
 
 

9000205 ส่ิงแวดล-อมกับการดํารงชีวิต 2(2-0-4) 
 Environment and Living  

 ลั กษณะทางกายภาพของโลก คุณคB าความสํ าคัญของทรั พยากรธรรมชาติ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลDอมทางธรรมชาติและวิถีชีวิต สาเหตุและแนว ทางการแกDปtญหา
การเกิดภัยพิบัติ มลพิษ การสูญเสียทรัพยากร การสรDางจิตสํานึกใหDเห็นคุณคBาของการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติใหDดํารงอยูBอยBางยั่งยืน 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
 Aesthetics for Life  
 การจําแนกขDอแตกตBางในศาสตร�ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร�เชิงการคิด 
กับสุนทรียศาสตร�เชิงพฤติกรรม ความสําคัญของการรับรูDกับความเปGนมาของศาสตร� ทัศนศิลป� ศิลปะดนตรี 
ศิลปะการแสดงผBานข้ันตอนการเรียนรูDเชิงคุณคBา เพ่ือใหDไดDมาซ่ึงประสบการณ�ของความซาบซ้ึงทาง
สุนทรียภาพ 
 
 

9000301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต   3(2-2-5) 
 Information Technology for Living  
 การใชDคอมพิวเตอร�เบ้ืองตDน ใหDสามารถใชDโปรแกรมสําเร็จรูปดDานการจัดการเอกสาร 
การนําเสนอขDอมูล และการจัดตารางการทํางาน ศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําคัญของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบตBอชีวิตและสังคม และการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการจัดเก็บขDอมูล ประมวลผลขDอมูล การเลือกแหลBงสารสนเทศ การวิเคราะห�การประเมินคุณคBา
สารสนเทศและการใชDอินเทอร�เน็ต 

 
 

9000302 วิทยาศาสตรBเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Science for Quality of Life 
 การนําความรูDดDานวิทยาศาสตร� และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร� วิธีการสBงเสริม
สุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีตBอมนุษย� 
 
 

9000303 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4) 
 Thinking and Decision Making 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย� การพัฒนาทักษะการคิด การแกDปtญหา          
การตัดสินใจและการประยุกต�ใชD  
 
 

9000304 การออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Exercise for Quality of Life Development 

 ประวัติ ปรัชญา ขอบขBาย ความหมาย ความมุBงหมายและประโยชน�ของการออกกําลังกาย 
หลักการและวิธีการออกกําลังกาย การจัดการแขBงขันกีฬาทุกระดับ การเปGนผูDเลBนและผูDดูท่ีดีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเลBนกีฬา การละเลBนพ้ืนเมืองของไทย การเลBนกีฬาประเภทบุคคล และประเภททีม 
และการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน 
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ภาคผนวก จ 
คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณB ในพระบรมราชูปถัมภB ท่ี 1386/2556 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานการวิพากษBหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
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รายงานการวิพากษBหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณB ในพระบรมราชูปถัมภB จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 1/2556 

วันท่ี 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 
ณ คณะวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี 

********************************************* 
ผู-เข-าร�วมวิพากษBหลักสูตร 

1. ผศ.อารีย� สงวนชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
2. ดร.บุญธรรม หาญพาณิชย� โรงพยาบาลเกษมราษฎร� 
3. นายชาญชัย พิมแพง คณะแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
4. นายเดชา เลิศวิลัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
5. ดร.อัมพร จันวิบูลย� กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
6. นายอธิษฐาน วงศ�ใหญB รองผูDอํานวยการฝ�ายบริหารโรงพยาบาลลําปาง 
7. นางสาวพิมพ�ชนก อันถาวร โรงพยาบาลบางไผB 
8. อ.จินต�จุฑา ขําทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
9. อ.ณหทัย โชติกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
10. อ.ณกันต�วลัย วิศิฎศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
11. อ.ปณิธาน กระสังข� มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
 

เริ่มการวิพากษBหลักสูตร    เวลา 08.00 น. 
 
ข-อเสนอแนะของผู-เข-าร�วมวิพากษBหลักสูตร 

ขDอเสนอแนะของ ดร.บุญธรรม  หาญพาณิชย� มีดังนี้ 
หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล มีเปqดท่ีเดียวคือมหาวิทยาลัยหัวเฉียว และปtจจุบันนี้มีท่ี

วิทยาลัยเซ็นเทเลซBา และเดิมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ไดDเปqดหลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค�
เพ่ือใหDผูDท่ีทํางานแลDวไดDมีโอกาสศึกษาตBอ แตBปtจจุบันระดับปริญญาตรีไมBมีแลDว หลักสูตรการจัดการ
โรงพยาบาล เปGนหลักสูตรท่ีเปGนความรBวมมือระหวBางมหาวิทยาลัยกับสมาคมนักบริหารโรงพยาบาล 
จะเปGนชBองทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ�หลักสูตรจะมีคณาจารย�จากสมาคมท่ีเปGนท่ีปรึกษา  ปริญญา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสถานพยาบาล เปGนสาขาใหมB ใชDการจัดการสถานพยาบาล
จะชัดเจนมากกวBาและระบุชัดเจนในเรื่องของวุฒิการศึกษา ถDาเปGนวุฒิท่ีไมBใชBสถานพยาบาลจะเปGน
กวDางๆ ไมBชัดเจน ในเชิงกฎหมายควรตัด Innovation ออก 
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ขDอเสนอแนะของ ดร.อัมพร  จันวิบูลย� มีดังนี้ 
นBาจะตDองมีการประสานงานกับสถานประกอบการภาคเอกชนในการรับทราบ และมีสBวนรBวม

ในการผลิตบัณฑิต เพ่ือมีตลาดแรงงานรองรับมากข้ึนขDอเสนอแนะของ 
ขDอเสนอแนะของ นายเดชา  เลิศวิสัย มีดังนี้ 
เสนอเรื่องการฝzกประสบการณ�วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร�ซ่ึงรหัสคลDายคลึงกัน นBาจะปรับใหD

เหลือตัวใดตัวหนึ่ง และเรื่องของอัตราตําแหนBงรองรับในภาครัฐนักศึกษาท่ีจบหลักสูตรไปแลDวทุกคน
จะตDองสอบ กพ. เพ่ือท่ีจะสามารถเขDาปฏิบัติงานในตําแหนBงของภาครัฐไดD กรณีรับเปqดอัตราจDาง
สามารถรับไดDเลย  

ขDอเสนอแนะของ นางสาวพิมพ�ชนก อันถาวร มีดังนี้ 
สถานพยาบาลบางไผBไดDมีการรับบัณฑิตสาขาการจัดการสถานพยาบาล และไดDใชDบัณฑิต 

พบวBา บัณฑิตท่ีจบมาแลDวจะมีความรูDความเขDาใจกวDางๆ ในเรื่องการปฏิบัติงานในสถานพยาบาล 
จะตDองมีการจัดการเรียนการสอนและใหDมีทักษะในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

ขDอเสนอแนะของ ผศ.อารีย� สงวนชื่อ มีดังนี้ 
เรื่องของนโยบายมหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะใหDมีการฝzกประสบการณ�การวิชาชีพเปGนสหกิจ

ศึกษาอยูBแลDวการรBางไวDตามคูBมือนั้นคงไวDซ่ึงโครงสรDาง แตBทางหลักสูตรจะดําเนินการบริหารจัดการใหD
อยูBในการดําเนินการของหลักสูตรตามเห็นเหมาะสม และอาจจะเปGนการมอบหมายงานใหDกับ
นักศึกษาเพ่ือใหDเกิดมีความสนใจท่ีจะออกไปเรียนรูDประสบการณ�จริงจากแหลBงฝzก และสรุปในเรื่อง
ของตลาดแรงงาน การดําเนินการผลิตบัณฑิตจะตDองปรับใหDตรงกับความตDองการของผูDใชDบัณฑิต    
และมีการประชาสัมพันธ�หลักสูตรใหDมากข้ึน 

ขDอแสนอแนะของ อาจารย�จินต�จุฑา ขําทอง มีดังนี้ 
การรับนักศึกษาท่ีจะเขDาศึกษาตBอในหลักสูตรนี้ กลุBมท่ีจบการศึกษาท่ีเก่ียวขDอง ควรจะเพ่ิม

เขDาไปดุจพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรในการรับนักศึกษา ขDอท่ีระบุคุณสมบัติการรับนักศึกษา 
 
ปFดการวิพากษBหลักสูตร  เวลา 17.00 น. 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผูDจดรายงานการวิพากษ�หลักสูตร 
    (   นายปณิธาน กระสังข�   ) 

                                                      อาจารย� 
 

(ลงชื่อ).................................................ผูDตรวจรายงานการวิพากษ�หลักสูตร 
        (  ผศ.อารีย� สงวนชื่อ  ) 

             ผูDชBวยศาสตราจารย� 
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รายงานการวิพากษBหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณB ในพระบรมราชูปถัมภB จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 2/2556 

วันท่ี 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 
ณ คณะวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี 
 

ผู-เข-าร�วมวิพากษBหลักสูตร 
1. ผศ.อารีย� สงวนชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
2. ดร.บุญธรรม หาญพาณิชย� โรงพยาบาลเกษมราษฎร� 
3. นายชาญชัย พิมแพง คณะแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
4. นายเดชา เลิศวิลัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
5. ดร.อัมพร จันวิบูลย� กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
6. นายอธิษฐาน วงศ�ใหญB รองผูDอํานวยการฝ�ายบริหารโรงพยาบาลลําปาง 
7. นางสาวพิมพ�ชนก อันถาวร โรงพยาบาลบางไผB 
8. อ.จินต�จุฑา ขําทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
9. อ.ณหทัย โชติกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
10. อ.ณกันต�วลัย วิศิฎศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
11. อ.ปณิธาน กระสังข� มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�  
 

เริ่มการวิพากษBหลักสูตร    เวลา 14.00 น. 
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ผูDทรงคุณวุฒิ เสนอความคิดเห็นหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ดังนี้  

ประเด็น มติท่ีประชุม 
1. โครงสรDางหนBวยกิตในท่ีประชุมเสนอใหDมีจํานวน 138 

หนBวยกิต โครงสรDางหมวดวิชาท่ัวไปคงไวDตามเกณฑ�ของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 30 หนBวยกิต  

มติท่ีประชุมเห็นชอบ 

2. ปรับรายวิชาเอกบังคับ ในท่ีประชุมเสนอวิชาการบริหาร
สาธารณสุข ซ่ึงมีวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลDองกันคือ วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ� และวิชา
องค�การและการจัดการ ปรับนําวิชาบริหารสาธารณสุข
มาเปGนวิชาเลือกเสรี 

มติท่ีประชุมเห็นชอบ 

3. รายวิชาวิจัยสาธารณสุข รหัส 4144901 
ปรับชื่อวิชาเปGนการวิจัยดDานการจัดการสถานพยาบาล 
รหัส 4164901 
คําอธิบายรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางดDานการจัดการ
สถานพยาบาล การเขียนโครงรBางการวิจัยทางดDานการ
จัดการสถานพยาบาล การวางแผนการวิจัย การสรDาง
เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขDอมูล การวิเคราะห�
ขDอมูล การเขียนรายงาน การนําผลการวิจัยไปใชD 

 

มติท่ีประชุมเห็นชอบ 

คําอธิบายรายวิชาคณะกรรมการวิพากษ�หลักสูตรไดD
พิจารณาคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาท่ีเปqดสอนโดยเฉพาะ
อยBางยิ่งวิชาพ้ืนฐานทางสาธารณสุขและวิชาเฉพาะทางดDาน
การจัดการสถานพยาบาลใหDคงไวDตามเสนอ 

มติท่ีประชุมเห็นชอบ 

ขDอเสนอแนะอ่ืนๆ ไมBมี 
 
ปFดการวิพากษBหลักสูตร  เวลา 17.00 น. 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผูDจดรายงานการวิพากษ�หลักสูตร 
    (   นายปณิธาน กระสังข�   ) 

อาจารย� 
 

(ลงชื่อ).................................................ผูDตรวจรายงานการวิพากษ�หลักสูตร 
        (  ผศ.อารีย� สงวนชื่อ  ) 

             ผูDชBวยศาสตราจารย� 
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ภาคผนวก ช 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยBประจําหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



47 

 

                                                        

 
ผลทางวิชาการของอาจารยBประจําหลักสูตร 
 
1.  ช่ือ นพ.สุกิจ  นามสกุล จําปาเงิน 

1.1  ตําแหน�งทางวิชาการ อาจารย�  
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปAท่ีจบ 
ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ส.ม. (บริหารโรงพยาบาล) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2536 
2535 

ปริญญาตรี วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ�)  
M.D. (Doctor of Medicine) 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
Divine Word University, 
Madang, Phillipines. 

2535 
2529 

1.3  ผลงานทางวิชาการ  
1.3.1  หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน  

- 
1.3.2 งานวิจัย  

- 
1.3.3  บทความทางวิชาการ 

- 
1.4  ประสบการณBในการสอน 

-  
1.5  ภาระงานสอน 

- 
1.6 ประสบการณBการทํางาน 

1.6.1 กรรมการบริหารสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย (พ.ศ. 2537 – 2542) 
1.6.2 กรรมการและผูDอํานวยการโรงพยาบาลวชิรปราการ (พ.ศ. 2536 – 2544) 
1.6.3 ผูDอํานวยการคลินิกบางซBอนและเครือขBาย (พ.ศ. 2544-ปtจจุบัน) 
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2.  ช่ือ นายยงยุทธ นามสกุล สงวนชม 
2.1  ตําแหน�งทางวิชาการ อาจารย�  
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปAท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (บริหารโรงพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล 2534 
ปริญญาตรี พย.บ. (พยาบาลศาสตร�)  

ค.บ. (เกษตรศาสตร�) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาลัยครูพระนคร 

2547 
2526 

2.3  ผลงานทางวิชาการ  
2.3.1  หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน  

ยงยุทธ สงวนชม. (2554). คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารโรงพยาบาล.เอกสารประกอบการ
บรรยาย.กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร�และสิ่งแวดลDอม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ. 

ยงยุทธ สงวนชม. (2553). การบริหารโรงพยาบาล 1. เอกสารประกอบการบรรยาย.กรุงเทพฯ:                   
คณะสาธารณสุขศาสตร�และสิ่งแวดลDอม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

2.3.2 งานวิจัย 
-  

2.3.3  บทความทางวิชาการ  
- 

2.4  ประสบการณBในการสอน 
10 ปK 

2.5  ภาระงานสอน (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) 
 2.5.1 HM 3263 กฎหมายสําหรับการจัดการโรงพยาบาล 
 2.5.2 HM 3303 การจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล 
 2.5.3 HM 4323 การพัฒนาภาวะผูDนําในระบบสุขภาพ 
 2.5.4 HM 4353 จริยธรรมในการจัดการโรงพยาบาล 
 2.5.5 HM 3263 การจัดการโรงพยาบาล 1 
2.6 ประสบการณBการทํางาน 

2.6.1 อาจารย�ประจํา สาขาการจัดการโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร�และสิ่งแวดลDอม  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พ.ศ.2551-2554) 

2.6.2 ท่ีปรึกษา สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข          
(พ.ศ.2548-2551)  
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2.6.3 กรรมการผูDจัดการและรองผูDอํานวยการสถาบันฯ สถาบันพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาล
และสาธารณสุข : IHMC  ในความรBวมมือคณะสาธารณสุขศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2544 - 
2548) 

2.6.4 ผูDอํานวยการศูนย�ความรBวมมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ความรBวมมือความ
รBวมมือระหวBางสถาบันพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลและสาธารณสุข : IHMC  และสถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พ.ศ.2546 - 2548) 

2.6.5 รองกรรมการผูDจัดการและผูDอํานวยการฝ�ายการตลาด บริษัทเอเพ็กซ�ประกันสุขภาพ 
จํากัด(พ.ศ.2539 - 2544) 

2.6.6 กรรมการผูDจัดการ และกรรมการผูDอํานวยการ บริษัทแฮล�แอนด็แคร�โฮลด่ิงจํากัด.
โรงพยาบาลอินเตอร�นวนคร (พ.ศ.2537- 2539) 

2.6.7 ผูDจัดการโครงการ ผูDจัดการฝ�ายสนับสนุนบริการ ผูDจัดการฝ�ายพัฒนาโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล สะพานใหมB ดอนเมือง (พ.ศ.2533-2537) 
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3.  ช่ือ นางสุพัตรา นามสกุล สุขชีพ 
3.1  ตําแหน�งทางวิชาการ อาจารย�  
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปAท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (บริหารโรงพยาบาล)   มหาวิทยาลัยมหิดล 2533 
ปริญญาตรี พย.บ. (พยาบาลศาสตร�) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2529 
3.3  ผลงานทางวิชาการ  

3.3.1  หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน  
- 

3.3.2 งานวิจัย  
- 

3.3.3  บทความทางวิชาการ  
- 

3.4  ประสบการณBในการสอน 
หัวหนDาชุดฝzกอบรมหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พนักงานการไฟฟ�านครหลวง 

3.5  ภาระงานสอน  
 - 
3.6 ประสบการณBการทํางาน 

3.6.1 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลการไฟฟ�า นครหลวง (พ.ศ. 2530- 2535) 
3.6.2 พยาบาลหัวหนDาหอผูDป�วย และผูDตรวจการพยาบาล โรงพยาบาลการไฟฟ�านครหลวง          

(พ.ศ. 2535- 2537) 
3.6.3 หัวหนDาฝ�ายพัสดุ โรงพยาบาลการไฟฟ�านครหลวง (พ.ศ. 2537- 2548) 
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4. ช่ือ นายทองหลBอ        นามสกุล เดชไทย 
4.1  ตําแหน�งทางวิชาการ รองศาสตราจารย�   
4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปAท่ีจบ 
ปริญญาเอก D.H.Sc. (Health Science) 

 
 

Loma Linda 
University, Loma 
Linda,USA. 

2523 
 

ปริญญาโท M.P.H. (Health Service Administration) 
 
 
M.S.W. (Rural Community 
Organization and Planning) 

Loma Linda 
University, Loma 
Linda,USA. 
Agra University, 
India. 

2522 
 
 

2513 
 

ปริญญาตรี วท.บ. (สุขาภิบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล 2511 
 
4.3  ผลงานทางวิชาการ  

4.3.1 หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน 
หนังสือ ตํารา 

ทองหลBอ เดชไทย. (2554). หลักการบริหารงานสาธารณสุข. (พิมพ�ครั้งท่ี 5). กรุงเทพมหานคร: 
บริษัทสามเจริญพาณิชย� (กรุงเทพ) จํากัด. 

ทองหลBอ เดชไทย. (2556). การบริหารเชิงกลยุทธB สําหรับหน�วยงานสาธารณสุข. (พิมพ�ครั้งท่ี 2). 
กรุงเทพมหานคร: หจก.ประจักษ�สิน. 

 เอกสารประกอบการสอน 
- Health Systems and Its Development 
- Interpersonal and Group Behavior 
- Transformation of Health Policy into Actions   
- Strategic Management in Health Care Organizations 
- Advocacy Role in Health Policy 
- Power, Politics and Health Policy 
- Individual Behaviors: Perception, Attitudes, and Values 
- Human Resource Management in Health Care 
- Health Systems Management in Thailand 
- การวางแผนและการบริหารงานสาธารณสุข 
- การพัฒนาภาวะผูDนําในงานสาธารณสุข 
- การบริหารงานสาธารณสุขเชิงกลยุทธ� 
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4.3.2 งานวิจัย  
- 

4.3.3  บทความทางวิชาการ  
หองหลBอ เดชไทย. (2554). ผู-นําโอเอไฟวB. วารสาร EAU Heritage. เลBมท่ี 5 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-

ธันวาคม. 
ทองหลBอ เดชไทย. (2552). ภาวะโลกร-อน: วิกฤติหรือโอกาส. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี. 

เลBมท่ี 1 ฉบับท่ี 1 ธันวาคม-พฤษภาคม. 
4.4  ประสบการณBในการสอน 

42 ปK 
4.5  ภาระงานสอน 

4.5.1 Health Systems and Its Development 
4.5.2 Interpersonal and Group Behavior 
4.5.3 Transformation of Health Policy into Actions   
4.5.4 Strategic Management in Health Care Organizations 
4.5.5 Advocacy Role in Health Policy 
4.5.6 Power, Politics and Health Policy 
4.5.7 Individual Behaviors: Perception, Attitudes, and Values 
4.5.8 Human Resource Management in Health Care 
4.5.9 Health Systems Management in Thailand 
4.5.10 การวางแผนและการบริหารงานสาธารณสุข 
4.5.11 การพัฒนาภาวะผูDนําในงานสาธารณสุข 
4.5.12 การบริหารงานสาธารณสุขเชิงกลยุทธ� 
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5. ช่ือ นางสาวนันทิภา นามสกุล แกDวลี 
5.1 ตําแหน�งทางวิชาการ อาจารย� 
5.2 ประวัติการศึกษา 

5.3 ผลงานทางวิชาการ 
5.3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
 - 

  5.3.2 งานวิจัย  
- 

5.3.3 บทความทางวิชาการ 
- 

5.4 ประสบการณBการสอน 
    2  ปK 
 5.5 ภาระงานสอน 
 5.5.1 ปรสิตวิทยา 

5.5.2 จุลชีววิทยา 
5.5.3 สุขภาพชBองปาก 
5.5.4 ระเบียบวิธีวิจัย 
5.5.5 ชีววิทยา 
5.5.6 เคมีท่ัวไป 
5.5.7 แมลงพาหะโรคติดเชื้อ 
5.5.8 สัมมนาทางสาธารณสุข 

5.6 ประสบการณBการทํางาน 
         อาจารย�ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร� มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ช่ือปริญญา(สาขาวิชา) ช่ือสถาบันการศึกษา ปAท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร�) 

สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการ
ระบาด  
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

2554 
 

ปริญญาตรี วท.บ. (เทคนิคการแพทย�) มหาวิทยาลัยรังสิต 2550 
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ภาคผนวก ซ 
รายงานสรุปความต-องการและปJจจัยท่ีมีผลต�อการเลือกศึกษาต�อ 

ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  
คณะวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณB ในพระบรมราชูปถัมภB จังหวัดปทุมธานี 
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รายงานสรุปความต-องการศึกษาต�อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล คณะวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณB 
 

 การสํารวจความตDองการศึกษาตBอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ
สถานพยาบาล ไดDทําการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)           
ของจังหวัดปทุมธานี ประจําปKการศึกษา 2556 จํานวน 15,233 คน กลุBมตัวอยBางท่ีใชDในสํารวจเปGน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 6 ของจังหวัดปทุมธานี จํานวน 405 คน ซ่ึงใชDวิธีการสุBมเจาะจง 
 

เครื่องมือท่ีใช-ในการเก็บรวบรวมข-อมูล 
เครื่องมือท่ีใชDในการสํารวจความตDองการศึกษาตBอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต           

สาขาการจัดการสถานพยาบาล เปGนแบบสอบถามท่ีสรDางข้ึนโดยอาศัยจากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขDอง 
และประยุกต�จากเครื่องมือการวิจัยท่ีทBานอ่ืนๆ ไดDทําไวDในเรื่องท่ีเก่ียวขDอง โดยจัดทําแบบสอบถาม
ออกเปGน 3 สBวน ดังนี้ 
  สBวนท่ี 1 เปGนแบบสอบถามแบบสํารวจรายการ  (Check List) ใชDสําหรับรวบรวมขDอมูลดDาน
สถานภาพของผูDตอบแบบสอบถาม 
 สBวนท่ี 2 เปGนแบบสอบถามแบบมาตราสBวนประมาณคBา (Rating Scale) ใชDสําหรับสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับปtจจัยในการตัดสินใจเขDาศึกษาตBอ ตามแบบของลิเคอร�ท (Likert. 
1980) มี 5 ระดับ ไดDแกB มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นDอย และนDอยท่ีสุด  

สBวนท่ี 3 เปGนแบบสอบถามแบบปลายเปqดเพ่ือใหDผูDตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น  
และขDอเสนอแนะเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกศึกษาตBอ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข-อมูล 
 การเก็บรวบรวมขDอมูล ทางหลักสูตรไดDติดตBอไปยังครูแนะแนว เพ่ือแจกแบบสอบถามใหD
นักเรียน โดยแจกแบบสอบถามไปท้ังหมด 405 ชุด ไดDรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 378 ชุด    
และทําการคัดแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ�เชื่อถือไดD เพ่ือทําการวิเคราะห�ขDอมูลไดDจํานวน 375 ชุด 
คิดเปGนรDอยละ 99.20   
 

วิธีการวิเคราะหBข-อมูล 
  การวิเคราะห�ขDอมูลความตDองการศึกษาตBอสาขาการจัดการสถานพยาบาล โดยการตรวจสอบ
ความสมบูรณ�ของแบบสอบถามท่ีไดDรับกลับคืนมาท้ังหมดและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีมีความ
สมบูรณ� เพ่ือทําการวิเคราะห�ขDอมูล เพ่ือหาคBารDอยละ คBาเฉลี่ย และคBาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชD
โปรแกรมคอมพิวเตอร�ชBวยในการวิเคราะห�ขDอมูล และการแปลความหมายโดยการเทียบเกณฑ�การ
แปลความหมายของคBาเฉลี่ย ในแตBละขDอคําถาม ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 103) 
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 คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับความสนใจ หรือความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับความสนใจ หรือความพึงพอใจ ระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับความสนใจ หรือความพึงพอใจ ระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับความสนใจ หรือความพึงพอใจ ระดับนDอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับความสนใจ หรือความพึงพอใจ ระดับนDอยท่ีสุด 
 

ตอนท่ี 1สถานภาพของผู-ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 สถานภาพของผูDตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร-อยละ 
 เพศชาย 
 เพศหญิง 

172 
203 

45.87 
54.13 

รวม 375 100 
  
จากตารางท่ี 1 พบวBานักเรียนท่ีเปGนกลุBมตัวอยBางท่ีตอบแบบสอบถาม เพศหญิงตอบแบบสอบถาม
มากกวBาเพศชาย โดยเพศหญิงตอบแบบสอบถามรDอยละ 54.13 และเพศชาย รDอยละ 45.87 

 
ตารางท่ี 2 สถานภาพของผูDตอบแบบสอบถามจําแนกตามแผนการเรียน 

แผนการเรียน  จํานวน ร-อยละ 
วิทย�-คณิต 
ศิลป�คํานวณ 
ศิลป�ภาษา 

237 
82 
56 

63.20 
21.87 
14.93 

รวม 375 100 
  
จากตารางท่ี 2 พบวBานักเรียนท่ีเปGนกลุBมตัวอยBางจํานวน 375 คน ตอบแบบสอบถามเปGนนักเรียน
แผนการเรียนวิทย�-คณิต มากท่ีสุดคิดเปGนรDอยละ 63.20 รองลงมาเปGนนักเรียนแผนการเรียน         
ศิลป�คํานวณ รDอยละ 21.87 และนักเรียนแผนการเรียนศิลป�ภาษา รDอยละ 14.93 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 3 สถานภาพของผูDตอบแบบสอบถามจําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

เกรดเฉล่ีย จํานวน ร-อยละ 
นDอยกวBา 2.00 
2.01-2.50 
2.51-3.00 
3.01-3.50 
3.51-4.00 

0 
32 
92 
186 
65 

0 
8.53 
24.54 
49.60 
17.33 

รวม 375 100 
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จากตารางท่ี 3 พบวBานักเรียนท่ีเปGนกลุBมตัวอยBางท่ีตอบแบบสอบถามมีเกรดเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ          
เกรดเฉลี่ย ระหวBาง 3.01-3.50 คิดเปGนรDอยละ 49.60 รองลงมา เกรดเฉลี่ยระหวBาง 2.51-3.00          
คิดเปGนรDอยละ 24.54 และ เกรดเฉลี่ยระหวBาง 3.51-4.00 คิดเปGนรDอยละ 17.33 ตามลําดับโดยกลุBมท่ี
มีนDอยสุดคือเกรดเฉลี่ยระหวBาง 2.01-2.50 รDอยละ 8.53  และไมBมีนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยนDอยกวBา 
2.00 ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4 แสดงรDอยละท่ีมีความสนใจสมัครเขDาศึกษาตBอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�            

ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี  
ความสนใจเรียน จํานวน ร-อยละ 

มาสมัครเรียน 
ไมBมาสมัครเรียน 
ยังไมBตัดสินใจ 

259 
48 
68  

 69.07 
12.80 
18.13 

รวม 375 100 
 

จากตารางท่ี 4 พบวBานักเรียนท่ีเปGนกลุBมตัวอยBางท่ีตอบแบบสอบถามมีสนใจท่ีจะสมัครเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� รDอยละ 69.07 ยังไมB ตัดสินใจเรียนรDอยละ 18.13 และ                 
ไมBมาสมัครเรียน รDอยละ 12.80 

 
เหตุผลท่ีนักเรียนสนใจสมัครเรียน และไม�สนใจ 

1. นักเรียนสBวนหนึ่งท่ีตอบวBาไมBมาเรียนท่ีนี่ พบวBาสอบตรงไดDสถาบันการศึกษาอ่ืนแลDว  10 
คน คิดเปGนรDอยละ 20.62 อยูBระหวBางการเลือกสถาบันการศึกษา 25 คน คิดเปGนรDอยละ 52.08 และ 
ยDายตามผูDปกครองไปศึกษาตBอตBางจังหวัด 7 คน คิดเปGนรDอยละ 14.58 ตลอดจนมหาวิทยาลัยไมBมี
สาขาท่ีตDองการเรียน ไดDแกB แพทยศาสตร� พยาบาลศาสตร� เภสัชศาสตร� วิศวกรรมศาสตร�  

2.  นักเรียนท่ีตอบวBายังไมB ตัดสินใจมาเรียนท่ีนี่  พบวBา รอสมัครตรงรอบตBอไปของ
สถาบันการศึกษาตBางๆ 18 ราย คิดเปGนรDอยละ 26.47  ตDองปรึกษาผูDปกครอง 12 คน คิดเปGนรDอยละ 
17.64  และ นBาจะสอบไดDท่ีอ่ืน 11 คน คิดเปGนรDอยละ16.18 
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ตารางท่ี 5 แสดงรDอยละความสนใจสมัครเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ  
สถานพยาบาล มหาวิทยาลั ยราชภัฏว ไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูป ถัมภ�                   
จังหวัดปทุมธานี  

ความสนใจเรียน จํานวน ร-อยละ 
มาสมัครเรียน 
ไมBมาสมัครเรียน 
ยังไมBตัดสินใจ 

137 
60 
62 

 52.90 
23.17 
23.93 

รวม 259 100 
 
จากตารางท่ี 5 พบวBานักเรียนท่ีเปGนกลุBมตัวอยBางจํานวน 259 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความสนใจท่ี
จะสมัครเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสถานพยาบาล รDอยละ 52.90     
ยังไมBตัดสินใจเรียนรDอยละ 23.93 และไมBมาสมัครเรียน รDอยละ 23.17 
 
 เหตุผลท่ีนักเรียนสนใจสมัครเรียน และไม�ไม�สนใจ 

1. นักเรียนสBวนหนึ่งท่ีตอบวBาไมBมีความสนใจมาเรียนสาขาการจัดการสถานพยาบาล เห็นวBา 
ตDองการเรียนสาขาในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 26 คน คิดเปGนรDอยละ 43.33 เรียนสาขาทางสาธารณสุข    
15 คนคิดเปGน รDอยละ 25.00 

2. นักเรียนท่ีตอบวBายังไมBตัดสินใจเรียนสาขาการจัดการสถานพยาบาล ท่ีนี่เห็นวBา เปGนสาขา
ใหมBจบแลDวจะมีงานทําหรือไมB 17 คน คิดเปGนรDอยละ 27.42 และรอปรึกษาผูDปกครอง 5 คนคิดเปGน           
รDอยละ 8.06 

ตารางท่ี 6 สถานภาพของผูDตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพของบิดามารดา หรือ ผูDปกครอง 
อาชีพของบิดามารดา หรือ ผู-ปกครอง จํานวน ร-อยละ 

ขDาราชการ 
พนักงาน/ลูกจDางของรัฐ 
พนักงาน/ลูกจDางรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานลูกจDางบริษัทเอกชน 
คDาขาย/ธุรกิจสBวนตัว 
เกษตรกร 
อ่ืนๆ 

79 
42 
58 
103 
47 
39 
7 

21.06 
11.20 
15.47 
27.47 
12.53 
10.40 
1.87 

รวม 375 100 
 
จากตารางท่ี 6 พบวBานักเรียนท่ีเปGนกลุBมตัวอยBางจํานวน 375 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม มีผูDปกครอง
ประกอบอาชีพมากท่ีสุดสามอันดับแรกคือ พนักงานลูกจDางบริษัทเอกชน รDอยละ 27.47 รองลงมาเปGน
ขDาราชการ รDอยละ 21.06 และ พนักงาน/ลูกจDางรัฐวิสาหกิจรDอยละ 15.47 
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ตอนท่ี 2 ปJจจัยท่ีทําให-นักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนสาขาการจัดการสถานพยาบาล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณB ในพระบรมราชูปถัมภB จังหวัดปทุมธานี 
 
ตารางท่ี 7  คBาคะแนนเฉลี่ยและคBาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปtจจัยท่ีทําใหDนักเรียนตัดสินใจเลือกเรียน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

ปJจจัยที่ทําให-นักเรียนตัดสินใจเลือกเรียน X  S.D. 
ระดับการ
ตัดสินใจ 

1. เปGนมหาวิทยาลัยของรัฐ 4.68 0.62 มากที่สุด 
2. ชอบคณะและหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล 3.70 1.19 มาก 
3. สถานทีบ่รรยากาศของมหาวิทยาลัย 4.03 0.99 มาก 
4. เปGนสาขาที่มีตลาดแรงงานรองรับในอนาคต 4.38 0.61 มาก 
5. คBาใชDจBายเหมาะสมเนื่องจากเปGนมหาวิทยาลัยของรัฐ 4.43 0.63 มาก 
6. มีเพื่อน หรือญาติ หรือรุBนพี่ที่เรียนอยูBในมหาวิทยาลัย 3.64 0.92 มาก 
7. อาจารย�และบุคลากรมีความรูD มีศักยภาพและประสบการณ� 4.28 0.71 มาก 
8. การเดินทางสะดวก 4.68 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.20 0.78 มาก 
 
จากตารางท่ี 7 พบวBา ของปtจจัยท่ีทําใหDนักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาการจัดการสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�            
จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูBในระดับมาก ( X =4.20 S.D.=0.78) เม่ือพิจารณาเปGนรายขDอพบวBา 
ขDอท่ีมีคBาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ เปGนมหาวิทยาลัยของรัฐ ( X =4.68 S.D.=0.62) และ
การเดินทางสะดวก( X =4.68 S.D.=0.56)  รองลงมาไดDแกBคBาใชDจBายเหมาะสมเนื่องจากเปGน
มหาวิทยาลัยของรัฐ ( X =4.43 S.D.=0.63)  
 
ตอนท่ี 3 ข-อเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีได-จากแบบสอบถามปลายเปFด 

1. นักเรียนมีความกังวลวBา จบแลDวจะมีงานทําหรือไมB 27 คน คิดเปGนรDอยละ 7.2 
2. นักเรียนมีความเห็นวBา มหาวิทยาลัยควรมีทุนการศึกษา 22 คน คิดเปGนรDอยละ 5.86 
3. นักเรียนมีความเห็นเก่ียวกับอุปกรณ�การเรียนการสอน ตDองมีความพรDอมตBอการเปqดเปGน

สาขาใหมB 11 คน คิดเปGนรDอยละ 2.93 
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สรุปผลการสํารวจความต-องการศึกษาต�อ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสถานพยาบาล  

คณะวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณB ในพระบรมราชูปถัมภB 

 
การสํารวจความตDองการศึกษาตBอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ

สถานพยาบาล ไดDทําการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของจังหวัด
ปทุมธานี ประจําปKการศึกษา 2556 จํานวน 15,233 คน กลุBมตัวอยBางท่ีใชDในสํารวจเปGนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ของจังหวัดปทุมธานี จํานวน 405 คน ซ่ึงใชDวิธีการสุBมอยBางงBาย 

เครื่องมือท่ีใชDในการสํารวจความตDองการศึกษาตBอสาขาการจัดการสถานพยาบาล เปGน
แบบสอบถามท่ีสรDางข้ึนโดยอาศัยจากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขDอง และประยุกต�จากเครื่องมือการวิจัยท่ี
ทBานอ่ืนๆ ไดDทําไวDในเรื่องท่ีเก่ียวขDอง โดยจัดทําแบบสอบถามออกเปGน 3 สBวน ดังนี้ 
  สBวนท่ี 1 เปGนแบบสอบถามแบบสํารวจรายการ  (Check List) ใชDสําหรับรวบรวมขDอมูลดDาน
สถานภาพของผูDตอบแบบสอบถาม 
 สBวนท่ี 2 เปGนแบบสอบถามแบบมาตราสBวนประมาณคBา (Rating Scale) ใชDสําหรับสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับปtจจัยในการตัดสินใจเขDาศึกษาตBอ ตามแบบของลิเคอร�ท (Likert. 
1980) มี 5 ระดับ ไดDแกB มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นDอย และนDอยท่ีสุด  

สBวนท่ี 3 เปGนแบบสอบถามแบบปลายเปqดเพ่ือใหDผูDตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และ
ขDอเสนอแนะเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกศึกษาตBอ 

การเก็บรวบรวมขDอมูล ผูDวิจัยไดDติดตBอไปยังครูแนะแนว เพ่ือแจกแบบสอบถามใหDนักเรียน 
โดยแจกแบบสอบถามไปท้ังหมด 405 ชุด ไดDรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 378 ชุด และทําการคัด
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ�เชื่อถือไดD เพ่ือทําการวิเคราะห�ขDอมูลไดDจํานวน 375 ชุด คิดเปGนรDอยละ 
99.20  

 
ผลการสํารวจความต-องการ 

ผลการสํารวจความตDองการปรากฏดังนี้ 
1. สถานภาพของผูDตอบแบบสอบถาม  พบวBานักเรียนท่ีเปGนกลุBมตัวอยBางท่ีตอบแบบสอบถาม 

เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากกวBาเพศชาย โดยเพศหญิงตอบแบบสอบถามรDอยละ 54.13 และ   
เพศชาย รDอยละ 45.87 เปGนนักเรียนแผนการเรียนวิทย�-คณิต มากท่ีสุดคิดเปGนรDอยละ 63.20 
รองลงมาเปGนนักเรียนแผนการเรียนศิลป�คํานวณ รDอยละ 21.87 และนักเรียนแผนการเรียนศิลป�ภาษา 
รDอยละ 14.93 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเกรดเฉลี่ยจะพบวBาเกรดเฉลี่ยของนักเรียนมากท่ีสุดอยูBระหวBาง        
3.01-3.50 คิดเปGนรDอยละ 49.60 รองลงมา เกรดเฉลี่ยระหวBาง 2.51-3.00  คิดเปGนรDอยละ 24.54 
และ เกรดเฉลี่ยระหวBาง 3.51-4.00  คิดเปGนรDอยละ 17.33 ตามลําดับ โดยกลุBมท่ีมีนDอยสุด คือ      
เกรดเฉลี่ยระหวBาง 2.01-2.50 รDอยละ 8.53  และไมBมีนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยนDอยกวBา 2.00 ตอบ
แบบสอบถาม สําหรับอาชีพของผูDปกครอง พบวBามีผูDปกครองประกอบอาชีพมากท่ีสุดสามอันดับแรก
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52.9, 53%

23.17, 23%

23.93, 24%

ความสนใจสมัครเรียนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาการจัดการสถานพยาบาล

มาสมคัรเรียน

ไม่มาสมคัรเรียน

ยงัไม่ตดัสนิใจ

69.07, 69%

12.8, 13%

18.13, 18%

ความสนใจสมัครเข-าศึกษาต�อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณB 
ในพระบรมราชูปถัมภB จังหวัดปทุมธานี 

มาสมคัรเรียน

ไม่มาสมคัรเรียน

ยงัไม่ตดัสนิใจ

คือ พนักงานลูกจDางบริษัทเอกชน รDอยละ 27.47 รองลงมาเปGนขDาราชการ รDอยละ 21.06 และ 
พนักงาน/ลูกจDางรัฐวิสาหกิจรDอยละ 15.47 

2. พบวBานักเรียนท่ีมีความสนใจท่ีจะสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�                                 
ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี รDอยละ 69.07 ยังไมBตัดสินใจเรียนรDอยละ 18.13 และ          
ไมBมาสมัครเรียน รDอยละ 12.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. พบวBานักเรียนท่ีมีความสนใจสมัครเรียนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต         

สาขาการจัดการสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�               
จังหวัดปทุมธานี รDอยละ 52.90 ยังไมBตัดสินใจเรียนรDอยละ 23.93 และไมBมาสมัครเรียน รDอยละ 23.17 
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4. ปtจจัย ท่ี ทําใหDนักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต            
สาขาการจัดการสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�              
จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูBในระดับมาก ( X =4.20  S.D.=0.78) เม่ือพิจารณาเปGนรายขDอพบวBา 
ขDอท่ีมีคBาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ เปGนมหาวิทยาลัยของรัฐ ( X =4.68  S.D.=0.62) และ
การเดินทางสะดวก ( X =4.68  S.D.=0.56)  รองลงมาไดDแกB คBาใชDจBายเหมาะสมเนื่องจากเปGน
มหาวิทยาลัยของรัฐ ( X =4.43  S.D.=0.63)  
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ภาคผนวก ฌ 

บันทึกข-อตกลงความร�วมมือทางวิชาการ 
ระหว�าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณBในพระบรมราชูปถัมภB  

สถาบันพระบรมราชชนก และสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห�งประเทศไทย 
วันท่ี  20 เมษายน พ.ศ. 2555
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ภาคผนวก ญ 
แผนบริหารความเส่ียง 

หลักสูตรสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
หลักสูตรใหม� พ.ศ.2556
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

หลักสูตรใหม� พ.ศ. 2556 
 

ระบุความเสี่ยง  

 

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

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปJจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบความ
รุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดับความเสี่ยง) 

(1)×(2) 
ระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยงดDานการเรียนการ
สอน
  

- จํานวนนักศึกษาไมBไดDตาม
เป�าหมาย 

5 3 15 ความเสี่ยงสูง 

- ความพรDอมของอาจารย�ผูDสอน 4 4 16 ความเสี่ยงสูง 
หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง 3 มีคBาระหวBาง 20-25(ความเสี่ยงที่ยอมรับไมBไดD), 2 มีคBาระหวBาง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีคBาระหวBาง 1-9 (ความเสี่ยงที่
ยอมรับไดD)  
 
 

 ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)  ปJจจัยเสี่ยง 
ความเสี่ยงดDานการเรียนการสอน F จํานวนนักศึกษาไมBไดDตามเป�าหมาย 
 F ความพรDอมของอาจารย�ผูDสอน 
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การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
 

ลําดับ 
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/ 
กิจกรรมของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(2) 

การควบคุม
ที่มีอยู�แล-ว 

(3) 

การควบคุมที่มี
อยู�แล-วได-ผล

หรือไม� 
(4) 

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

1 ความเสี่ยงดDานการเรียนการสอน 
  - จํานวนนักศึกษาไมBไดDตาม
เป�าหมาย 
 

 
- เรBงจัดทําหลักสูตรเพื่อเปqดชBองทางการรับตรง 
-  จัดทําประชาสัมพันธ�หลักสูตรตามโรงเรียน
มัธยมตBางๆ และทาง Website มหาวิทยาลัย 
- ประชาสัมพันธ�ในการประชุมของสมาคมนัก
บริหารโรงพยาบาล และเอกสารสมาคมนัก
บริหารโรงพยาบาลประเทศไทย 

� � 

…. ยอมรับ 
� ควบคุม 
.... ถBายโอน 
.... หลีกเลี่ยง 

 

  - ความพรDอมของอาจารย�ผูDสอน - ขอความรBวมมือกับสมาคมนักบริหาร  
  โรงพยาบาลแหBงประเทศไทย โดยสมาชิกที่
เปGนผูDบริหารที่มีความสนใจในการรBวมสอนตาม
รายวิชาที่เกี่ยวขDองกับการจัดการสถานพยาบาล 

� � 

…. ยอมรับ 
.... ควบคุม 
� ถBายโอน 
.... หลีกเลี่ยง 

 

 
หมายเหตุ   ชBอง 3 � หมายถึง มี � หมายถึง มีแตBไมBสมบูรณ� X หมายถึง ไมBมี  

    ชBอง 4 � หมายถึง ไดDผลตามที่คาดหมาย � หมายถึง ไดDผลบDางแตBไมBสมบูรณ� X  ไมBไดผลตามที่คาดหมาย  
แผนการดําเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด-านของ

เรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงคBของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู� 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู� 
(ปJจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 
(6) 

กําหนดเสร็จ/
ผู-รับผิดชอบ 

(7) 

ความเสี่ยงดDานการสอน 
   - จํานวนนักศึกษาไมBไดDตาม 
     เป�าหมาย 
 
 
 
 
 
 

-  เรBงจัดทําหลักสูตรเพื่อ
เปqดชBองทางการรับตรง 
-  จัดทําแนวทาง
ประชาสัมพันธ� ตาม
โรงเรียนมัธยมตBางๆ 
และทาง Website 
มหาวิทยาลัย 
-  ประชาสัมพันธ�ในการ
ประชุมของสมาคมนัก
บริหารโรงพยาบาล และ
เอกสารสมาคมนัก
บริหารโรงพยาบาลแหBง
ประเทศไทย 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม - หลักสูตรอาจจะ
ไดDรับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยชDา
กวBากําหนดทําใหDไมB
สามารถทําการ
ประชาสัมพันธ�กBอน
ไดD 
 

- ความพรDอมทีมงาน
จัดทําหลักสูตร ใน
การปรับแกDไดD
ตลอดเวลา 
- จัดทําตารางเวลา
และควบคุมใหDเปGนไป
เวลาที่กําหนดไวD 

15 พ.ย. 2556 
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กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม/ด-านของเรื่องที่ประเมิน
และวัตถุประสงคBของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู� 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู� 
(ปJจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการ
ควบคุม 

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม) 

(6) 

กําหนดเสร็จ/
ผู-รับผิดชอบ 

(7) 

   - ความพรDอมของอาจารย�ผูDสอน - มีขDอตกลง (MOU) กับ
สมาคมนักบริหาร
โรงพยาบาลแหBง
ประเทศไทย ในการรBวม
ผลิตบัณฑิต 

ความเสี่ยงสูง ถBายโอน - ขอความรBวมมือ
สมาคมนักบริหาร
โรงพยาบาลประเทศ
ไทยและขึ้นทะเบียน
อาจารย�ที่เปGนผูDบริหาร 
และมีความรูDและ
ประสบการณ� 

- พัฒนาอาจารย�
ใหมBในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

พ.ค. 2557 

 
 
       ผูDรายงาน อาจารย�ยงยุทธ  สงวนชม 

       ประธานกรรมการประจําหลักสูตร ผศ.อารีย�  สงวนชื่อ 
       วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
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