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จังหวัดปทุมธานี 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 

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

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
 
3 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
4 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

 
5 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 7 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 9 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 9 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 9 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 12 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการ

ฝึกงาน) 
 

34 
 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 34 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 35 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 35 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 35 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 

หลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

40 
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สารบัญ (ตอ่)  
 

  หน้า 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 45 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 45 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 45 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 46 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 47 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 47 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 47 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 49 
 1. การก ากับมาตรฐาน 49 
 2. บัณฑิต 49 
 3. นักศึกษา 50 
 4. อาจารย์ 51 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 52 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   55 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 57 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 58 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 58 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 58 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 59 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 59 

ภาคผนวก  60 
 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

 ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561    

 
 
 

61 
 ภาคผนวก ข  หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป 91 
 ภาคผนวก ค  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

 ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1722/2561  
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุข 
 ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

 
 
 

103 
 ภาคผนวก ง  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 105 

 

ข 
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สารบัญ (ตอ่)  

 
  หน้า 
 ภาคผนวก จ  รายงานสรุปคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ตามความต้องการของสถานประกอบการ  
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

สถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 

117 
 ภาคผนวก ฉ รายงานการวิพากษ์หลักหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ.2562 

 
 

138 
 ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับ  

                หลักสูตรปรับปรงุ 
 

143 
 ภาคผนวก ซ แผนบริหารความเสี่ยงหลักสูตรสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562 

 
 

166 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :  สาธารณสุขศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร  :    25561531102037 
ภาษาไทย  :    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Public Health Program in Hospital Management 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 
3. วิชาเอก   ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทย  
5.4 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี   

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

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นความร่วมมือกับสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย  

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว ในกรณีที่มีผลการเรียน และจ านวนหน่วยกิตไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ มีสิทธิขอรับอนุปริญญาได้ 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี          
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  อนุมัติ

หลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปีการศึกษา 2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  นักวิชาการสาธารณสุข นักสาธารณสุข นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนบริการและ
งานบริการสาธารณสุขในหน่วยงานระดับต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 8.2  ครู อาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
 8.3  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป ในหน่วยงานด้านสุขภาพท้ังในภาครัฐและเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 8.4  เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานระบบคุณภาพ นักเวชระเบียน นักเวชสถิติ นักวิชาการสารสนเทศ 

นักการตลาด เจ้าหน้าที่พัสดุ ในหน่วยงานด้านสุขภาพท้ังในภาครัฐและเอกชน 
 8.5  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในองค์การมหาชน และเอกชนอ่ืนๆ เช่น สถาบันรับรองสถานบริการ

สุขภาพ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ ส านักงานสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น 

 8.6  อาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ สถานพยาบาลเสริมความงามต่างๆ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการองค์การอนามัยโลก (WHO) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1. นายทัศพร   
ชูศักดิ์ 

อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการบริการสุขภาพ) 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว) 
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) 
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ)  
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดพิษณุโลก 

2554 
2547 
2537 
2548 

 
2551 
2555 
2560 

 
2533 

 
2. นายกริช   

เรืองไชย 
อาจารย์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาโภชนาการและการ
จัดการความปลอดภัยในอาหาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2557 
2554 

3. นางสาวธธิธา 
เวียงปฏิ   

อาจารย์ ส.ม. (โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2559 
2556 

4. นางสาวนัชชา  
ยันต ิ

อาจารย์ วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)  
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)  
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2558 
2555 
2550 

5. นายสุวัฒน์  
ศิริแก่นทราย 

อาจารย์ ส.ม. (การบริหารสาธารณสุข) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
ประกาศนียบัตรสาธารณสุข
ศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดขอนแก่น 

2555 
2553 
2550 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

11.1.1 ความส าคัญของการเพ่ิมจ านวนประชากร การพัฒนาประเทศ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และการเปิดการค้าเสรี   

11.1.2 มีการขยายและพัฒนาสถานพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของประชากร 
ที่เพ่ิมขึ้น การพัฒนาประเทศ และนโยบายทางสาธารณสุขโดยเฉพาะการประกันสุขภาพแห่งชาติ             
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการแพทย์ใน
ภูมิภาค (Medical Hub) ตลอดจนการเปิดการค้าเสรี เป็นต้น 
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11.1.3 การจ้างแรงงานในสถานบริการสุขภาพต้องการเป็นจ านวนมากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

11.1.4 การแข่งขันทางการแพทย์ในภูมิภาค (Medical Hub) ที่ต้องการแรงงานที่มีความรู้
และคุณภาพ 

11.1.5 การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) ระหว่างประเทศในภูมิภาค 
เช่น จีน เขมร เวียดนาม ลาว ที่ต้องการแรงงานท่ีมีสมรรถนะในธุรกิจการจัดการสถานพยาบาล 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
11.2.1 การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเรื่องสุขภาพจากพ่ึงพาบุคลากรทางการแพทย์ เป็น

การเรียนรู้  และพ่ึงพาตนเองท าให้สถานบริการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดการให้บริการเป็นการ
ประสานงานส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญในศักยภาพและพ่ึงพาตนเอง ชุมชน และสังคมเพ่ิม
มากขึ้น 

11.2.2 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับบริการที่มีความเข้าในในเรื่องสิทธิของตนเอง
เพ่ิมมากขึ้น การจัดการสถานพยาบาลต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้รับบริการ และ             
ผู้ให้บริการชุมชน และสังคมให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

11.2.3 การบริหารจัดการสถานพยาบาลต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้ให้บริการ 
ประชาชนและชุมชนในการการวางแผนและพัฒนาสถานบริการให้ตอบสนองความต้องการและสภาพ
ปัญหาในพื้นที่ของแต่ละแห่ง 

11.2.4 การบูรณาการการบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลกับแนวความคิด            
ความเชื่อของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่  สร้างการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาทั้งองค์ความรู้ทั้ งของ
สถานพยาบาลและองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน 

11.2.5 การร่วมมือทางการศึกษาเพ่ือสร้างแนวทางในการท างานใหม่ๆ (นวัตกรรม) ของ
สถานพยาบาลต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการต่อผู้รับบริการประชาชนและสังคมให้มีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 12.1.1 สร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายใน และต่างประเทศ 
 12.1.2 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม     

ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 12.1.3 หลักสูตรต้องมีแนวทางในการที่จะให้ผู้จบการศึกษาเป็นที่ต้องการขององค์กร      
ทางสุขภาพ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
 12.1.4 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้าท าวิจัยเพ่ือพัฒนา             
สถานพยาบาล และระบบสุขภาพประเทศ ตามการพัฒนาของชุมชน สังคม 

 12.1.5 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในสภาพสาธารณสุขของพ้ืนที่         
ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น พร้อมทั้งสามารถจัดการบริการสุขภาพให้ตอบสนองได้ 
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 12.1.6 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความรู้ที่เป็นมาตรฐาน
อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.2.1 สถาบันต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ อัตลักษณ์ และมาตรฐานเป็นที่ต้องการของ

สังคมในประเทศและความต้องการระดับนานาชาติ 
12.2.2 สถาบันและองค์กรเครือข่ายรับผิดชอบในการระดมสรรพก าลังเชิงวิชาการเพ่ือ

สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนทุกด้าน  
12.2.3 สถาบันและองค์กรเครือข่ายต้องเป็นหน่วยงานหลักที่ เป็นผู้น าเชิงวิชาการและ      

การวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน 
12.2.4 สถาบันและองค์กรเครือข่ายต้องพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหว่าง

คณาจารย์และผู้เรียน ทั้งภายในสถาบัน และสถาบันภายนอกท้ังในประเทศต่างประเทศและนานาชาติ
เพ่ือปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นสากลและแลกเปลี่ยนแรงงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่  ฟิสิกส์ ในชีวิตประจ าวัน คณิตศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน ชีวเคมี จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข   
  หมวดวิชาเลือกเสรี  
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย            

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
13.3 การบริหารจัดการ  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืน             
ที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
 มุ่งผลิตบัณฑิต สาขาการจัดการสถานพยาบาล ด้านการบริหารเวชระเบียน การบริหารการเงิน 

พัสดุและเวชภัณฑ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการคุณภาพขององค์กร ให้ตอบสนองความ
ต้องการทั้งในประเทศและประชาคมอาเซียนโดยมีคุณธรรม จริยธรรม 

1.2  ความส าคัญ   
ในปัจจุบันมีการเพิ่มข้ึนของสถานพยาบาลในระดับต่างๆ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ใน

ภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก ตลอดจนผู้รับบริการของสถานพยาบาลต่างๆ มีความต้องการต่อคุณภาพ
บริการของสถานพยาบาลยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันบุคลากรด้านบริหารจัดการและการปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะเจาะจงยังมีไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีบุคลากรที่มี
ความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการในสถานพยาบาลให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการในสถานพยาบาลมากขึ้นจึงจ าเป็นต้อง มีบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล เข้าท างานในหน่วยงานดังกล่าวทั้งภาครัฐ และเอกชน เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ ท างานตามที่ผู้บริหารสถานพยาบาล
หรือหน่วยงานทางด้านสุขภาพ ระดับต่างๆ คาดหวัง การเรียนการสอนหลักสูตรนี้จึงมีการท าข้อตกลงกับ
สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนใช้บัณฑิตมาร่วมผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถและมีทักษะทางด้านการบริหารงานคุณภาพ งานเวชระเบียน เวชสถิติ การบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ การบริหารงานบุคคลด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพและ
ตรงกับความต้องการของสถานพยาบาลหรือหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 

1.3  วัตถุประสงค์  
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มุ่งหวังให้บัณฑิตมี

คุณลักษณะดังนี้ 
 1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
 1.3.2 มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีทักษะการปฏิบัติงานทางด้านบริหารเวชระเบียน การเงิน 

พัสดุ เวชภัณฑ์ และการจัดการคุณภาพองค์กร 
 1.3.3 มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ สามารถใช้เหตุผลและวิจารณญาณในการท างาน

ตลอดจนการแก้ไขปัญหา 
 1.3.4 มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ มีทักษะการสื่อสารและสามารถ

ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 1.3.5 สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการสถานพยาบาลตลอดจนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและองค์กรได้ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุข 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล ให้มี
มาตรฐานไม่ ต่ ากว่ ากรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาก าหนด และ
ต า ม ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
นโยบายของประเทศและ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อตอบสนอง
ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรรัฐวิสาหกิจ 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการก าลังคนในภาครัฐ 
เอกชน และองค์กรรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรที่ทันสมัย 

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
จากหน่ ว ย ง านสุ ขภาพ  ทั้ ง
ภาครัฐ  เอกชน และองค์กร
รัฐวิสาหกิจ เพื่อมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร 

3.  ประสานความร่ วมมื อจาก
หน่วยงานสุขภาพ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และองค์กรรัฐวิสาหกิจ 
เ พื่ อ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

4. ส ารวจความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต จากหน่วยงานสุขภาพ 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
รัฐวิสาหกิจ 

1. รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรในแต่ละภาค
เรียน (มคอ.7) 

2. รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึ กษาของ
หลักสูตร 

3. รายการผลการฝึกสหกิจ
ศึกษา 

4. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ใ น ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ท างานโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากระดับ 5 

5. รายงานการประชุมหรือ
สรุปผลการจัดท าโครงการ
ที่ ร่ ว ม จั ด กิ จ ก ร ร ม กั บ
หน่วยงานสุขภาพภายนอก 
ทั้ งภาครัฐ  เอกชน และ
องค์กรรัฐวิสาหกิจ ที่ ใ ห้
ความร่ วมมื อในการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

2. จัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) 

1. ก าหนดให้ทุกภาคการศึกษาต้อง
มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนโดยกระบวนการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) 

2. นักศึกษาต้องมีงานวิจัยด้านการ
จัดการสถานพยาบาลก่อนจบ
การศึกษาและมีการเผยแพร่ใน
เวทีระดับชาติ 

3. นักศึกษาต้องผ่ านการอบรม
หลักสูตรนัก เวชระเบียนมือ
อาชีพ (หลักสูตร 5 วัน) จาก
หน่วยงานที่ได้มาตรฐาน 

1. มคอ.3 
2. มคอ.5 
3. ผลผลิตจากรายวิชา 
4. เล่มรายงานการวิจัย 
5. รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Proceeding) 

6. หนั งสือรับรองผ่ านการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
4. นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติจริง

ในรายวิชาเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 
ร า ย วิ ช า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร เ ว ช
ระเบียนและรายวิชาการเงิน 
ก า ร ค ลั ง  แ ล ะ พั ส ดุ ใ น
สถานพยาบาล โดยทางหลักสูตร
มีความร่วมมือกับส านักงาน
ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเชียงราก
น้อย อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองหนึ่ง 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลคลองสอง อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ในการ
ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้มี
ค ว าม ร่ วมมื อกั บ ส านั ก ง าน
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ป ร า จี น บุ รี  แ ล ะส า นั ก ง า น
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ใน
การส่งนักศึกษาของคณะฯ ไป
ฝึกสหกิจศึกษา 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการ 
เรี ยนการสอนและบริการ
วิช าการและการวิ จั ย ใ ห้มี
ประสบการณ์ในการน าความรู้
ท า ง ด้ า น ส า ธ า ร ณ สุ ข ไ ป
ปฏิบัติงานจริง 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
กา รส อน ใ ห้ ท า ง า นบ ริ ก า ร
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
สังคม/ชุมชน 

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

1. โครงการบริการวิชาการ
ข อ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 

2. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Proceeding) การเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาระดับชาติ
ห รื อ น า น า ช า ติ  ห รื อ
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐาน 
TCI ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 



                                                                                 9 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ใช้ระบบทวิภาคโดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้านการจัดการศึกษา  
ภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมม่ี  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 

   ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

  2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
อย่างน้อยจ านวน 12 หน่วยกิต หากเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องมีความรู้พ้ืนฐานภาษาไทย 
 2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขหรือเทียบเท่า  
 2.2.3 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ . 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
1) นักศึกษามีความแตกต่างด้านความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้นักศึกษาใหม่อาจมีปัญหาในการเรียนในหลักสูตรได้ 
2) นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มี

รูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตัวเองมากข้ึน มีกิจกรรมทั้งการเรียนใน
ห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาต้องปรับพ้ืนฐานและเตรียมความพร้อมด้านความรู้วิชา

พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา และจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ดูแลและให้
ค าแนะน า/ปรึกษา แก่นักศึกษาในเรื่องการเรียนและการปรับตัว/การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 35 35 35 35 35 
ชั้นปีที่ 2 - 35 35 35 35 
ชั้นปีที่ 3 - - 35 35 35 
ชั้นปีที่ 4 - - - 35 35 

รวม 35 70 105 140 140 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 140 140 
 

2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
  ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าลงทะเบียน 1,155,000 2,310,000 3,465,000 4,620,000 5,775,000 

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

 
1,638,000 

35,000 
 

460,000 
 

175,000 

 
1,719,900 

70,000 
 

460,000 
 

350,000 

 
1,805,895 
105,000 

 
460,000 

 
525,000 

 
1,896,189 
140,000 

 
460,000 

 
 700,000 

 
1,991,000 
140,000 

 
460,000 

 
 5,700,000 

รวมรายรับ 3,463,000 4,909,900 6,360,895 7,816,189 14,066,000 
 

 



                                                                                 11 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. งบบุคลากร 1,440,000 1,512,000 1,587,600 1,666,980 1,750,329 
2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสด ุ
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

 
19,200 
35,000 
35,000 
72,000 

 
38,400 
70,000 
70,000 
72,000 

 
57,600 
105,000 
105,000 
72,000 

 
76,800 
140,000 
140,000 
72,000 

 
76,800 
140,000 
140,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    2.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
460,000 
175,000 

 
460,000 
350,000 

 
460,000 
525,000 

 
460,000 
700,000 

 
460,000 
700,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
100,000 
25,000 

 
100,000 
25,000 

 
100,000 
25,000 

 
100,000 
25,000 

 
100,000 
25,000 

รวมรายจ่าย 2,361,200 2,697,400 3,037,200 3,380,780 3,464,129 

รวมรายจ่ายทั้ง 5 ปี 14,940,709 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 30,491.24 บาท/คน/ปี 
 

2.7  ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
การเทียบโอนหน่ วยกิตให้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                

ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา 
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก ) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 92 หน่วยกิต 
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 86 หน่วยกิต 
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)  
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต 

 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

PHH101 ระบบสุขภาพและการจัดการ 2(2-0-4) 
 Health Systems and Management   
PHH102  อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ   2(1-2-3) 
 Environmental Health and Management     
PHH201 กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
 Laws and Ethics in Hospital Management  
PHH202 การให้รหัสโรคและหัตถการ  2(1-2-3) 
 Disease Coding and Procedure  
PHH203 หลักการบริหารสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
 Principal Hospital Administration  
PHH204 ศัพท์ทางการแพทย์   2(1-2-3) 
 Medical Terminology  

PHH205 การจัดการระบบสารสนเทศและข้อมูลสุขภาพ     3(2-2-5) 
 Information systems Management and  Health Data  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHH206 ระบบบริหารเวชระเบียน 3(2-2-5) 
 Medical Record Systems Management  
PHH207 การจัดการสถานพยาบาล   3(3-0-6) 
 Hospital Management  
PHH301 การจัดการแผนงานและโครงการสุขภาพ  3(2-2-5) 
 Health Plans and Project Management  
PHH302 การจัดการบริการสุขภาพ  3(3-0-6) 
 Health Services Management  
PHH303 การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
 Human Resource Management in Hospitals  
PHH304 การเงิน การคลังและพัสดุในสถานพยาบาล   3(3-0-6) 
 Finance and Procurement in Hospitals  
PHH305 ระบบคุณภาพในสถานพยาบาล 3(2-2-5) 
 Quality Systems in Hospitals  
PHH306 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานพยาบาล 2(1-2-3) 
 English for Communication in Hospitals  
PHH307 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
 Hospital Strategic Management  
PHH401 การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล  1(0-2-1) 
 Seminar in Hospital Management  
PHH402 การวิจัยด้านการจัดการสถานพยาบาล  3(2-2-5) 
 Research in Hospital Management  
PHH403 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3(3-0-6) 
 Public Health Economics  
SPH101 หลักสาธารณสุข 3(3-0-6) 
 Principles of Public Health  
SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Health Promotion  
SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  3(2-2-5) 
 
 

Anatomy and Physiology  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SPH203 หลักการปฐมพยาบาล 3(2-2-5) 
 Principles of First Aid  
SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 3(2-2-5) 
 Public Health Nutrition                                                   
SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3(3-0-6) 
 Communicable and Non-Communicable Diseases    
SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Health Education and Behavioral Science  
SPH307 วิทยาการระบาด 3(3-0-6) 
 Epidemiology  
SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข 3(3-0-6) 
 Biostatistics for Public Health  
SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
 Physics for Everyday Life  
SCH258 ชีวเคมี 2(2-0-4) 
 Biochemistry  
SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข 3(2-2-5)  
 Public Health Microbiology and Parasitology  
SMS116 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life  
   

2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

  

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
PHH501 การจัดการความขัดแย้งในสถานพยาบาล  2(2-0-4) 
 Conflict Management in Hospitals  
PHH502 หลักการตลาดสถานพยาบาล 2(2-0-4) 
 Principles of Hospital Marketing  
PHH503 การประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล  2(1-2-3) 
 Hospital Public Relations  
PHH504 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล  2(2-0-4) 
 Occupational Health and Safety in Hospitals  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
PHH505 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหารใน

สถานพยาบาล  
2(2-0-4) 

 Food Sanitation and Food Safety in Hospitals  
PHH506 การพัฒนาภาวะผู้น าในการจัดการสถานพยาบาล  2(2-0-4) 
 Leadership Development in Hospital Management  

   
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า                               
 
7 

 
หน่วยกิต 

2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHH404 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล    1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in Hospital 

Management 
 

PHH406 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
Cooperative Education in Hospital Management 

6(640) 

   
2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

PHH405 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล  2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Hospital 

Management 
 

PHH407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล  
Field Experience in Hospital Management 

5(540) 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า        6      หน่วยกิต 

ให้ เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติ
การศึกษาสามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า               
90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า     45 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต *** 

 
หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 1 และ 2 บ่งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
 

PHH หมู่วิชาการจัดการสถานพยาบาล 
SBT หมู่วิชาชีววิทยา 
SCH หมู่วิชาเคมี 
SMS หมู่วิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ 
SPH หมู่วิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
SPY หมู่วิชาฟิสิกส์ 
VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
VLE หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
 

 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 8(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

PHH102 อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 2(1-2-3) 
SPH203 หลักการปฐมพยาบาล 3(2-2-5) 
SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข  3(2-2-5) 
SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5) 
SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 21 
 
 
 
 
 
 
 
  

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 8(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ PHH101 ระบบสุขภาพและการจัดการ 2(2-0-4) 
 SCH258 ชีวเคมี 2(2-0-4) 

SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
SMS116 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
SPH101 หลักสาธารณสุข 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป Xxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 7(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

PHH201 กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการ
สถานพยาบาล 

3(3-0-6) 

PHH202 การให้รหัสโรคและหัตถการ                2(1-2-3) 
PHH203 หลักการบริหารสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข 3(2-2-5) 
PHH204 ศัพท์ทางการแพทย์ 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 20 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 7(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ PHH205 การจัดการระบบสารสนเทศและข้อมูลสุขภาพ 3(2-2-5) 
 PHH206 ระบบบริหารเวชระเบียน 3(2-2-5) 

PHH207 การจัดการสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

PHH301 การจัดการแผนงานและโครงการสุขภาพ 3(2-2-5) 
PHH302 การจัดการบริการสุขภาพ 3(3-0-6) 
PHH303 การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
PHH304 การเงิน การคลังและพัสดุในสถานพยาบาล 3(3-0-6) 

 SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข 3(3-0-6) 
เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 18 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

PHH305 ระบบคุณภาพในสถานพยาบาล  3(2-2-5) 
PHH306 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใสถานพยาบาล 2(1-2-3) 
SPH307 วิทยาการระบาด 3(3-0-6) 
PHH307 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานพยาบาล 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

PHH501 การจัดการความขัดแย้งในสถานพยาบาล 2(2-0-4) 
PHH502 หลักการตลาดสถานพยาบาล 2(2-0-4) 

เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 18 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ PHH401 การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล 1(0-2-1) 
(วิชาบังคับ) PHH402 การวิจัยด้านการจัดการสถานพยาบาล 3(2-2-5) 

 PHH403 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

PHH404 
 

หรือ 
PHH405 

การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล 
 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
จัดการสถานพยาบาล 

1(45) 
 
 

2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

PHH503 การประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 10 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

PHH406 
 

หรือ 
PHH407 

สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล 
 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
สถานพยาบาล 

6(640) 
 
 

5(540) 

รวมหน่วยกิต 6  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
PHH101 ระบบสุขภาพและการจัดการ 

Health Systems and Management 
2(2-0-4) 

 ความส าคัญและองค์ประกอบของระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพต่างๆ รวมถึงความ
รับผิดชอบและบทบาทของการบริการ ธรรมชาติและลักษณะของงานบริการสุขภาพ การพัฒนาระบบ
สุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพ 

 
PHH102  อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ   2(1-2-3) 
 Environmental Health and Management     
 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหา ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมและป้องกันโรค 
 
PHH201 กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
 Laws and Ethics in Hospital Management  
 ความหมาย แนวคิด ความส าคัญ ที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข 
บทบาทของกฎหมายในการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ขอบเขต 
ความรับผิดชอบของนักสาธารณสุขต่อกฎหมายสาธารณสุขและการแพทย์ จริยธรรมทั่วไปในสังคมที่
เหมาะสม จริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ความส าคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จริยธรรมของบุคลากรในงานการดูแลรักษาสุขภาพ ระเบียบการปฏิบัติ พระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบอาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประเด็นจริยธรรมทางด้านสาธารณสุข ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการพัฒนาจริยธรรม 
 
PHH202 การให้รหัสโรคและหัตถการ  2(1-2-3) 
 Disease Coding and Procedure  
 หลักการและแนวทางการให้รหัสโรค จุดมุ่งหมายการลงรหัสโรคและรหัสหัตถการโดยใช้
บัญชีจ าแนกโรคระหว่างประเทศ ลักษณะรหัสและวิธีการใช้บัญชีจ าแนกโรคระหว่างประเทศ การค้นหารหัส
จากดรรชนี เครื่องหมายพิเศษ การตรวจสอบค าอธิบาย และฝึกปฏิบัติการบันทึกรหัสโรคและรหัสหัตถการ 
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) จุดประสงค์และความส าคัญของ DRG ข้อผิดพลาดในการให้รหัส การน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบันทึกข้อมูลโรคและหัตถการในสถานพยาบาล 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
PHH203 หลักการบริหารสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
 Principal Hospital Administration  
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร หลักการและกระบวนการบริหารงานสาธารณสุข 
ทฤษฎีการบริหาร การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข การก าหนดนโยบาย การวางแผนการจัดองค์กร อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ การบริหารงานบุคคล ภาวะผู้น า การอ านวยการ การประสานงาน การรายงาน 
และการงบประมาณ 
 
PHH204 ศัพท์ทางการแพทย์   2(1-2-3) 
 Medical Terminology  
 ค าศัพท์และอักษรย่อที่เกี่ยวระบบ โครงสร้าง อวัยวะในร่างกาย การเจ็บป่วย โรค       
การวินิจฉัย การท าหัตถการ การรักษา การอ่านและแปลความหมายข้อมูลบนบัตรบันทึกการตรวจผู้ป่วย    
ผลจากห้องปฏิบัติการ ศัพท์ที่เก่ียวกับสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ 
 
PHH205 การจัดการระบบสารสนเทศและข้อมูลสุขภาพ     3(2-2-5) 
 Information systems Management and  Health Data  
 ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการเวชศาสตร์สนเทศท่ีเชื่อมโยงมาจากระบบเวชระเบียนของ
สถานพยาบาล การน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานรักษาพยาบาล การส ารวจระบบข้อมูลด้านสุขภาพ
อนามัย การบันทึก แปลความหมาย การรักษา การสืบค้น วิเคราะห์ระบบต้นทุน ความคุ้มทุน และการ
ประเมินผล การจัดท ามาตรฐาน การเก็บรวบรวม การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และน าสารสนเทศ                
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานพยาบาล 
   
PHH206 ระบบบริหารเวชระเบียน 3(2-2-5) 
 Medical Record Systems Management  
นโยบายและหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวชระเบียนของสถานพยาบาล งานบริการ           
เวชระเบียน มาตรฐานการบันทึก เวชระเบียน การบันทึกรหัสและจัดท าดัชนีโรคเพ่ือน าไปประมวลผล      
เป็นสารสนเทศในการดูแลผู้ป่วย การรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลการประเมิน ปรับปรุง        
และทบทวนระบบบริหารเวชระเบียนและเวชสถิติ  
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
PHH207 การจัดการสถานพยาบาล   3(3-0-6) 
 Hospital Management  
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสถานพยาบาล พัฒนาการความเป็นมาของ
สถานพยาบาล ประเภทของสถานพยาบาล การจัดตั้งสถานพยาบาล ลักษณะงานของสถานพยาบาล การจัด
องค์กรในสถานพยาบาล การจัดอัตราก าลังของบุคลากรและสถานพยาบาลแต่ละประเภท ระบบงานของ
สถานพยาบาล หลักการบริหารหน่วยงานด้านการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล หลักการบริหาร
หน่วยงานด้านสนับสนุนบริการรักษาพยาบาล การควบคุมก ากับและพัฒนาสถานพยาบาล 
 

PHH301 การจัดการแผนงานและโครงการสุขภาพ  3(2-2-5) 
 Health Plans and Project Management  
 แนวคิด หลักการ ความจ าเป็นในการบริหารโครงการสุขภาพต่างๆ  ของสถานพยาบาล 
การวางแผนปฏิบัติการโครงการสุขภาพ การจัดรูปแบบโครงการ การอ านวยงานและการประสานงาน 
ตลอดจนแนวความคิดและเทคนิคในการควบคุมการปฏิบัติงานโครงการสุขภาพ 
 

PHH302 การจัดการบริการสุขภาพ  3(3-0-6) 
 Health Services Management  
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการบริการสุขภาพในสถานพยาบาล โครงสร้าง
งานบริการสุขภาพในสถานพยาบาล การบริการผู้ป่วยนอก การบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน การบริการ
ผู้ป่วยใน การบริการผู้ป่วยหนัก การบริการทางสูติกรรม การบริการผู้ป่วยผ่าตัด การบริการเภสัชกรรม งาน
เวชศาสตร์ชุมชน  งานเวชระเบียน งานสังคมสงเคราะห์  การบริการพยาบาลด้านการปรึกษาสุขภาพ การ
บริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล การรับ-ส่งต่อผู้ป่วย มาตรฐานการบริการ
สุขภาพในด้านต่างๆ และการประยุกต์ความรู้และทักษะทางด้านการจัดองค์การมาใช้กับสถานบริการ
สุขภาพ 
 
 PHH303 การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
 Human Resource Management in Hospitals  
 ทฤษฎีและหลักการจัดการทรัพยากรบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลในสถานพยาบาลและสิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมและความสามารถของทรัพยากร
บุคคล นโยบายและการวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหาการคัดเลือก การก าหนดค่าตอบแทน ความ
ปลอดภัยในการท างาน วินัย แรงงานสัมพันธ์ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การแห่งการเรียนรู้ การ
รักษาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพไว้ในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ ปัญหาในการจัดการทรัพยากร
บุคคลในสถานพยาบาล ทั้งสถานพยาบาลภาครัฐบาลและเอกชน 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
PHH304 การเงิน การคลังและพัสดุในสถานพยาบาล   3(3-0-6) 
 Finance and Procurement in Hospitals  
 การบริหารการเงิน การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุในสถานพยาบาล การวางแผน
การใช้เงินอย่างเป็นระบบ ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงสาธารณสุข การบริหารเวชภัณฑ์ 
การลงทุน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน 
 

PHH305 ระบบคุณภาพในสถานพยาบาล 3(2-2-5) 
 Quality Systems in Hospitals  
 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของ
สถานพยาบาลระดับต่างๆ การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการน าไปสู่สถานพยาบาลคุณภาพ การ
พัฒนาองค์การ รูปแบบของความเสี่ยง แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง บทบาทภาวะผู้น าในการ
พัฒนาระบบบริหารคุณภาพพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม 5 ส. การควบคุมคุณภาพ การพัฒนา
คุณภาพโดยรวมอย่างต่อเนื่อง และการประยุกต์การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพใน
สถานพยาบาล  
 

PHH306 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล 2(1-2-3) 
 English for Communication in Hospitals  
 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสาร การสนทนาระหว่างผู้ให้บริการกับ
ผู้รับบริการ การใช้ภาษาอังกฤษในการสอบถามประวัติการเจ็บป่วย การตรวจร่างกายทั่วไป การส่งผลแลป
ทางห้องปฏิบัติการ การใช้ยา การแนะน าอาหาร การแนะน าผู้รับบริการเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการ
ของโรงพยาบาล การใช้บริการห้องตรวจ การสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ทางสุขภาพ การ
ประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล 
   
PHH307 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
 Hospital Strategic Management  
 แนวคิด ความหมาย และความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์  การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การและทิศทางขององค์การ  
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์  การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปใช้ 
และการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถานพยาบาลของภาครัฐและเอกชน 
หลักธรรมมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 
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PHH401 การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล  1(0-2-1) 
 Seminar in Hospital Management  
 สัมมนาการจัดการสถานพยาบาลเชิงทฤษฎี หลักการ และระบบการปฏิบัติงานของ
สถานพยาบาลในประเทศไทย เปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์ความแตกต่างกรณีศึกษาสถานพยาบาลตัวอย่าง 
เพ่ือการแสวงหาปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาล เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และหาวิธีในการ
พัฒนาสถานพยาบาล 
 
PHH402 การวิจัยด้านการจัดการสถานพยาบาล  3(2-2-5) 
 Research in Hospital Management  
 แนวคิดและขั้นตอนในการวิจัย ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัยการก าหนดหัวข้อ
เรื่อง การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดข้อมูลและแหล่งที่มาการตั้งสมมติฐาน  การเลือกตัวอย่าง        
การก าหนดขนาดตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การเสนอผลด้วยตารางแผนภูมิ
และกราฟ การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการเขียนรายงาน การวิจัย ในประเด็นของการจัดการ
สถานพยาบาล 
 
PHH403 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3(3-0-6) 
 Public Health Economics  
 ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐศาสตร์ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์
จุลภาค เศรษฐศาสต์มหภาค อุปสงค์ต่อการบริการสุขภาพ อุปทานของการบริการสุขภาพ การคลัง
สาธารณสุข การวิเคราะห์ต้นทุน พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต และพฤติกรรมของหน่วยผลิต ความเป็นธรรม
ในการจัดระบบบริการสุขภาพ 

PHH404 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล         1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in Hospital 

Management 
 

 การจัดกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียนก่อนการฝึกสหกิจศึกษาในด้านการ
รับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติแรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับงาน 
 
PHH405 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล  2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Hospital 

Management 
 

 การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในด้าน
การรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 
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PHH406 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  6(640) 
 Cooperative Education in Hospital Management  
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการจนครบ 1 ภาคการศึกษา ตามที่สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลก าหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาต้องส่งรายงาน และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา โดย
การวัดผลและประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการและจากรายงานวิชาการ 
 
PHH407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล  5(540) 
 Field Experience in Hospital Management  
 การฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาลด้านต่างๆ ของการจัดการสถานพยาบาล และเสนอ
แนวทางแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน โดยฝึกปฏิบัติตามแนวทางท่ีเสนอแก้ปัญหา 
 
PHH501 การจัดการความขัดแย้งในสถานพยาบาล  2(2-0-4) 
 Conflict Management in Hospitals  
 แนวคิด หลักการ ความส าคัญ ความหมาย ประเภทของความขัดแย้ง การแก้ไขความ
ขัดแย้งในสถานพยาบาล แบบการบริหาร ความขัดแย้งแนวคิดการเจรจาต่อรอง ขั้นตอนและประเด็นส าคัญ
ของการเจรจาต่อรองในสถานพยาบาล กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรอง การฝึกทักษะในการลดข้อ
ขัดแย้ง การเจรจาต่อรองจากกรณีศึกษาในสถานพยาบาล และการสร้างองค์กรแห่งความสุข 
 
PHH502 

 
หลักการตลาดสถานพยาบาล 

 
2(2-0-4) 

 Principles of Hospital Marketing  
 แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด ขอบเขต ความสัมพันธ์และหน้าที่ทางการตลาด รวมถึง
สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลาดและการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์ 
พฤติกรรม ผู้บริโภค การใช้ส่วนประสมทางการตลาด อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาการจัดจ าหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด 
 
PHH503 การประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล  2(1-2-3) 
 Hospital Public Relations  
 หลักการประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ในระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์และยุทธศาสตร์การวางแผนงานประชาสัมพันธ์
สถานพยาบาลในด้านต่างๆ การวางแผนประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ทั้งตัวบุคคล/องค์กร การ
วางแผนงานประชาสัมพันธ์เพ่ือการรณรงค์ การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ ตลอดจนการ
วางแผนงานประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เน้นการศึกษาจากกรณีศึกษา 
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PHH504 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล  2(2-0-4) 
 Occupational Health and Safety in Hospitals  
 ประเภทและแหล่งที่มาของความเสี่ยงจากการท างาน การตรวจวัด ประเมินปัจจัยเสี่ยงใน
สิ่งแวดล้อมของสถานพยาบาล การเกิดอุบัติเหตุในการท างานและการป้องกัน การยศาสตร์ หลักการควบคุม
โรคติดเชื้อในสถานพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากร 
 
PHH505 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหารในสถานพยาบาล  2(2-0-4) 
 Food Sanitation and Food Safety in Hospitals  
 แนวคิด หลักการ ความหมาย ความส าคัญในการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร
ที่จัดบริการในสถานพยาบาล โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ อันตรายที่พบในอาหาร สิ่งปนเปื้อนในอาหาร 
การสุขาภิบาลอาหารประเภทต่างๆ การจัดบริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยในสถานพยาบาล
กรณีศึกษาในสถานพยาบาล 
   
PHH506 การพัฒนาภาวะผู้น าในการจัดการสถานพยาบาล  2(2-0-4) 
 Leadership Development in Hospital Management  
 การพัฒนาภาวะผู้น าในระบบสุขภาพและระบบบริหารจัดการสถานพยาบาล โดยศึกษา
แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าและการประยุกต์ใช้ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาภาวะผู้น า การเสริมสร้างศักยภาพ
การเป็นผู้น าและทักษะของผู้น าในระบบสุขภาพ และการบริหารจัดการสถานพยาบาล เช่น การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง การตัดสินใจเชิงความคิดสร้างสรรค์ การสร้างเสริมพลังอ านาจ พฤติกรรมการแสดงออกที่
เหมาะสม เป็นต้น 
   
SPH101 หลักสาธารณสุข 3(3-0-6) 
 Principles of Public Health  
 แนวคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุขและความส าคัญของงานสาธารณสุข ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับงานสาธารณสุข การสาธารณสุขในประเทศและต่างประเทศ ระบบสาธารณสุข ในประเทศไทย การ
พัฒนางานสาธารณสุขในประเทศไทย บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข นวัตกรรมสาธารณสุข นโยบายการ
แก้ปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน แผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ แนวคิดเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ  
กองทุนสุขภาพ 
 
SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Health Promotion  
 ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ หลักการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลในวัย
ต่างๆ การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน การด าเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ในประเทศไทยและ
ในต่างประเทศ 
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SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  3(2-2-5) 
 Anatomy and Physiology  
 ความหมาย ความส าคัญของวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้นและ
ค าศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ร่างกายมนุษย์ในระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่าง 
ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และความสัมพันธ์ในแต่ละระบบของร่างกาย 
 
SPH203 

 
หลักการปฐมพยาบาล 

 
3(2-2-5) 

 Principles of First Aid  
 ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์และหลักการปฐมพยาบาลในผู้ป่วยประเภทต่างๆ ใน
ภาวะฉุกเฉิน การคัดกรองผู้บาดเจ็บ การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การ
แก้ปัญหาสุขภาพและการป้องกันเบื้องต้นในผู้ป่วยอุบัติเหตุรวมถึงภาวะฉุกเฉิน การบรรเทาสาธารณภัย 
หลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขและระบบส่งต่อผู้ป่วย 
 
SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 3(2-2-5) 
 Public Health Nutrition  
 ความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพอาหารและสารอาหาร อาหารแลกเปลี่ยน
โภชนาการส าหรับบุคคลแต่ละวัย ปัญหาโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหารเฉพาะ
โรค โภชนาการ การให้โภชนศึกษา การส่งเสริมโภชนาการ และฝึกปฏิบัติการด าเนินงานตามโครงการทาง
โภชนาการ 
 
SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3(3-0-6) 
 Communicable and Non-Communicable Diseases    
 ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ลักษณะชุมชนและสังคมที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มีผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจ การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มีผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจ 
 
SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Health Education and Behavioral Science  
 หลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความส าคัญของงาน สุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ องค์ความรู้ทางด้านสุข
ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการด าเนินงาน สร้างเสริมสุขภาพ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SPH307 วิทยาการระบาด 3(3-0-6) 
 Epidemiology  
 ความหมาย ขอบเขต  จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของระบาดวิทยา นิเวศวิทยาของมนุษย์ 
ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ผลกระทบของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ หลักการป้องกันและ
ควบคุมโรค มาตรการวัดการป่วยและการตาย ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อและปัญหาสุขภาพ การสืบสวน
ทางระบาดวิทยาระบาดวิทยาทางสังคม ความผิดพลาดที่พบได้บ่อยทางระบาดวิทยา 
   
SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข 3(3-0-6) 
 Biostatistics for Public Health  
 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและหลักการทางชีวสถิติ ขอบเขตของชีวสถิติและสถิติ
ชีพ การใช้ประโยชน์ของชีวสถิติในงานสาธารณสุข วิธีการประมวลผลและน าเสนอข้อมูลทางชีวสถิติ 
ความหมายของประชากรและการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างทางสถิติ การทดสอบความคลาดเคลื่อน      
การแจกแจงทางสถิติ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การแปลความหมายของสถิติ กรณีศึกษาทางด้าน 
สถิติสาธารณสุข การน าสถิติไปใช้ในงานวิจัยทางสาธารณสุข 
 
 

SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
 Physics for Everyday Life  
 กฎเกณฑ์ ทฤษฎีในทางกลศาสตร์ เสียง แสง ความร้อน แม่เหล็กไฟฟ้า การประยุกต์
กฎเกณฑ์ และทฤษฎีดังกล่าวส าหรับเครื่องใช้ในบ้าน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของการใช้ 
 

SCH258 ชีวเคมี 2(2-0-4) 
 Biochemistry  
 โครงสร้าง หน้าที่และหลักการเมทาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การหายใจระดับเซลล์ 
คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน และเกลือแร่ รวมถึงหลักการของพันธุ
ศาสตร์เชิงชีวเคมีที่เก่ียวข้องกับกรดนิวคลีอิกและโปรตีน 
 

SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข 3(2-2-5)  
 Public Health Microbiology and Parasitology  
 ชนิด รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิตของจุลินทรีย์และปรสิตที่ก่อโรคและให้เกิดโรคกลไกการ
ตอบสนองของผู้ถูกอาศัยที่มีต่อจุลินทรีย์และปรสิต การเกิดพยาธิสภาพ กระบวนการติดต่อ ในชุมชน การ
ควบคุมและป้องกันจุลินทรีย์และปรสิตที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย และการฝึกปฏิบัติการ
ตรวจหาจุลินทรีย์และปรสิตที่ส าคัญในปัญหาสาธารณสุข 
 
 
 



                                                                                 30 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SMS116 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life  
 ความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน การแจกแจงความถี่ การวัดในมาตรา
ส่วนต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การค านวณดอกเบี้ย การค านวณภาษี  พ้ืนที่และปริมาตร อัตราส่วน สัดส่วน
และร้อยละ ล าดับ อนุกรม 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่
จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
2562 2563 2564 2565 

1 นายทัศพร   
ชูศักดิ์ 

อาจารย ์ ปร.ด. (การจัดการ
บริการสุขภาพ) 
ค.ม. (หลักสูตรและ
การสอน) 
สศ.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)  
คศ.บ. (พัฒนาการเด็ก
และครอบครัว) 
คศ.บ. (โภชนาการ
ชุมชน) 
ศษ.บ. (การศึกษานอก
ระบบ) 
ประกาศนียบัตรเจา้
พนักงานสาธารณสุข  
(สาธารณสุขชุมชน) 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดพิษณุโลก 

2554 
 

2547 
 

2537 
 

2548 
 

2551 
 

2555 
 

2533 
 

12 12 12 12 

2 นายกริช   
เรืองไชย 

อาจารย ์ ส.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร์) 
วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์) สาขาวิชา
โภชนาการและการ
จัดการความปลอดภยั
ในอาหาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2557 
 

2554 

12 12 12 12 

3 นางสาวธธิธา 
เวียงปฏิ   

อาจารย ์ ส.ม. (โภชนศาสตร์
เพื่อสุขภาพ)  
วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2559 
 

2556 

12 12 12 12 

4 นางสาวนัชชา  
ยันติ 

อาจารย ์ วท.ม.(สาธารณสุข
ศาสตร์) สาขาโรคติด
เช้ือและวิทยาการ
ระบาด 
ส.บ.(สาธารณสุข
ศาสตร์)  
วท.บ.(วิทยาศาสตร์
การกีฬา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2558 
 
 
 

2555 
 

2550 

12 12 12 12 

5 นายสุวัฒน์  
ศิริแก่นทราย 

อาจารย ์ ส.ม. (การบริหาร
สาธารณสุข) 
ส.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์) 
ประกาศนียบัตร
สาธารณสุขศาสตร์ 
(เทคนิคเภสัชกรรม) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดขอนแก่น 

2555 
 

2553 
 

2550 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่
จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
2562 2563 2564 2565 

1 นายทัศพร   
ชูศักดิ์ 

อาจารย ์ ปร.ด. (การจัดการ
บริการสุขภาพ) 
ค.ม. (หลักสูตรและ
การสอน) 
สศ.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)  
คศ.บ. (พัฒนาการ
เด็กและครอบครัว) 
คศ.บ. (โภชนาการ
ชุมชน) 
ศษ.บ. (การศึกษา
นอกระบบ) 
ประกาศนียบัตรเจา้
พนักงานสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดพิษณุโลก 

2554 
 

2547 
 

2537 
 

2548 
 

2551 
 

2555 
 

2533 
 

12 12 12 12 

2 นายกริช   
เรืองไชย 

อาจารย ์ ส.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร์) 
วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์) สาขาวิชา
โภชนาการและการ
จัดการความ
ปลอดภัยในอาหาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2557 
 

2554 

12 12 12 12 

3 นางสาวธธิธา 
เวียงปฏิ   

อาจารย ์ ส.ม. (โภชนศาสตร์
เพื่อสุขภาพ)  
วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2559 
 

2556 

12 12 12 12 

4 นางสาวนัชชา  
ยันติ 

อาจารย ์ วท.ม.(สาธารณสุข
ศาสตร์) สาขาโรคติด
เช้ือและวิทยาการ
ระบาดเ 
ส.บ.(สาธารณสุข
ศาสตร์)  
วท.บ.(วิทยาศาสตร์
การกีฬา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2558 
 
 
 

2555 
 

2550 

12 12 12 12 

5 นายสุวัฒน์  
ศิริแก่นทราย 

อาจารย ์ ส.ม. (การบริหาร
สาธารณสุข) 
ส.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์) 
ประกาศนียบัตร
สาธารณสุขศาสตร์ 
(เทคนิคเภสัชกรรม) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดขอนแก่น 

2555 
 

2553 
 

2550 

12 12 12 12 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่จบ ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
2562 2563 2564 2565 

1 นายยงยุทธ 
สงวนชม 

อาจารย ์ วท.ม (สาธารณสุข
ศาสตร์) สาขาบริหาร
โรงพยาบาล 
 
พย.บ. (พยาบาล
ศาสตร์) 
 
ค.บ. (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
วิทยาลยัครูพระนคร 

2534 
 
 
 

2547 
 
 

2526 

    

2 นางสาวเนตร
นภา  สาสังข ์

อาจารย ์ ส.ม. (การบริหาร
โรงพยาบาล) 
 
ประกาศนียบัตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง
ผู้ป่วยวิกฤต ิ
 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช 
 
วิทยาลยัพยาบาล
กองทัพบก 
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2558 
 
 

2552 
 
 
 

2549 

3 3 3 3 

หมายเหตุ : จัดให้อาจารย์พิเศษสอนตามความจ าเป็น โดยอาจารย์พิเศษมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา  
 โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ   
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
จากความต้องการท่ีบัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้

ก าหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอก 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 สามารถปฏิบัติการงานในสถานพยาบาลในด้านเวชระเบียน ด้านประกันคุณภาพ         

ด้านพัสดุ ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ ในสถานพยาบาลได้  
4.1.2 สามารถปฏิบัติงานการประเมินความเสี่ยงในสถานพยาบาลในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม         

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ 
4.1.3 สามารถปฏิบัติการการบริหารงานในสถานพยาบาลได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศกึษาที ่2 ของปีการศกึษาที่ 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาการศึกษาเฉพาะทางด้านการจัดการสถานพยาบาลเป็น
วิชาท่ีให้นักศึกษาได้ศึกษาประเด็นปัญหาทางการจัดการสถานพยาบาลท่ีสนใจ โดยใช้กระบวนการวิจัย มี
จ านวนผู้ร่วมโครงงาน 2-3 คนและมีรายงานท่ีต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด
อย่างเคร่งครัด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถท าวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาทางสาธารณสุขได้ และสามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการสื่อสารได้ 
5.3  ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 
5.4  จ านวนหน่วยกิต 

   3 หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ  

   5.5.1 มอบหมายอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม 
   5.5.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้า และ
ประเมินผล 
         5.5.3 นักศึกษาน าเสนอหัวข้อเรื่อง/โครงร่างวิจัยต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าวิชาทุกกลุ่ม เพื่อรับ
ข้อเสนอแนะและปรับปรุง 

5.6  กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์       ท่ี

ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามรูปแบบท่ีก าหนดไว้ จัดสอบการน าเสนอท่ีมี
อาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน ซึ่งมีการสอบเค้าโครงงานวิจัยและสอบเมื่อท าการวิจัย เสร็จสิ้น  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด้านบุคลิกภาพ  
 

1. มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม 
เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชา ท่ี
เกี่ ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิ เทศ ก่อนท่ี
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา  

2. ด้านภาวะผู้น าและ ความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวินัย ในตนเอง  

1. ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม 
และ มีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน
ตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
รายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะ
ผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี  

2.  มี กิ จกรรมนักศึ กษา ท่ีมอบหมายให้นักศึ กษา
หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพื่อ
ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ  

3. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรง
เวลา เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น  

3. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 

4. สมรรถนะท่ีโดดเด่น 1. นักศึกษามีทักษะในด้านการบริหารเวชระเบียน โดย
ผ่านการอบรมหลักสูตรนักเวชระเบียนมืออาชีพ 
(หลักสูตร 5 วัน) จากหน่วยงานท่ีได้มาตรฐาน 

2. นักศึกษามีทักษะด้านบริหารจัดการการเงิน การคลัง
และพัสดุในสถานพยาบาล รวมถึงการจัดการคุณภาพ
องค์กร  โดยฝึกปฏิบัติในรายวิชาเตรียมฝึกสหกิจ
ศึกษา รายวิชาระบบบริหารเวชระเบียน รายวิชา
การเงิน การคลังและพัสดุในสถานพยาบาล 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง
ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้แล้วงานด้านสาธารณสุขที่ท างานในสถานพยาบาล
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ยังมีความส าคัญกับการพัฒนาประเทศอีกด้วย ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสาธารณสุข         
ที่ท างานในสถานพยาบาล จึงจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบ
อาชีพในสาขาอ่ืนๆ 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
4) มีวินัย ตรงต่อเวลาซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น

การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง
มีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิ
กกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม
เสียสละ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
 2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
 3) ประเมินการกระท าทุจริตในการสอบ และคัดลอกงาน 
 4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

 นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีคุณธรรมจริยธรรม 
และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วย
พัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน  
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
3) เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางการจัดการสถานพยาบาล และ

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ทฤษฎีทางการจัดการ

สถานพยาบาล มาใช้งานได้จริงรวมถึงสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์

ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
4) ประเมินผลการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
5) ประเมินจากรายวิชาการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชา                  

ในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเอง และประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ

การศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับวิชาทางการจัดการสถานพยาบาล ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย์ต้อง
เน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วย
ตนเองไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทาง
ปัญญา ดังนี้ 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ  
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์      

ของตนเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุข โดยเฉพาะ

การบริหารจัดการสถานพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 
4)  สามารถสืบค้น ตีความ จากหนังสือและสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 1) กรณีศึกษาทางสาธารณสุขที่เชื่อมโยงการจัดการสถานพยาบาล 
          2) การอภิปรายกลุ่ม 
          3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก

ผลงานและการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 
2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์ 
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 2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 
 3) มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในวิชาชีพ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

 ใช้การสอนที่มีการก าหนดให้มีการท างานเป็นกลุ่ม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
เป็นผู้น าและมีการหมุนเวียนกันในกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม   
ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูล 

2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง  

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
 3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานพยาบาล        

ได้อย่างเหมาะสม 
     การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และ          
กลุ่มนักศึกษา 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข           
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ หรือค านวณเชิงตัวเลข ในวิชาที่ต้อง    
ฝึกทักษะมีการสืบค้นข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งรูปเล่มและวิธีการที่เหมาะสม 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 

 2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

 

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

 

 
 

ล าดับ 

 
 

รหัส 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข        
การสื่อสาร 
และ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1 PHH101 ระบบสุขภาพและการจดัการ  ○   ● ○   ●  ○   ●    ● 
2 PHH102 อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจดัการ   ○  ●  ● ●    ● ○  ●    ●  
3 PHH201 กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล ●  ● ● ●      ●  ●  ● ○   
4 PHH202 การให้รหสัโรคและหัตถการ   ● ○  ● ○    ○ ●    ● ●   
5 PHH203 หลักการบริหารสถานพยาบาล ● ●   ● ●  ○  ● ○ ○ ●  ○   ○ 
6 PHH204 ศัพท์ทางการแพทย์   ○   ● ●      ●  ●  ● ○   
7 PHH205 การจัดการระบบสารสนเทศและขอ้มูลสุขภาพ    ●   ○ ● ●    ● ○  ●   ● ○ ○ 
8 PHH206 ระบบบรหิารเวชระเบียน ○   ● ● ○    ○ ●    ● ●   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 

ล าดับ 

 
 

รหัส 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข        
การสื่อสาร 
และ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

9 PHH207 การจัดการสถานพยาบาล   ○ ○ ○ ● ●  ●  ○  ○ ●  ○ ●   ● 

10 PHH301 การจัดการแผนงานและโครงการสุขภาพ  ○ ○ ○ ● ●  ○  ○  ○ ● ● ○ ○   ● 
11 PHH302 การจัดการการบริการสุขภาพ  ● ○ ○  ●  ○  ● ○ ○  ○ ●  ○   
12 PHH303 การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถานพยาบาล ● ● ● ○ ● ○ ●  ○  ○  ● ○ ● ○  ○ 
13 PHH304 การเงิน การคลังและพสัดุในสถานพยาบาล   ● ● ● ○ ● ○ ●  ○  ○  ● ○ ● ○  ○ 
14 PHH305 ระบบคณุภาพในสถานพยาบาล ● ○ ○  ●  ○  ● ○ ○  ○ ●  ●   
15 PHH306 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล   ● ○ ● ○   ● ○   ●     ● 
16 PHH307 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานพยาบาล ● ●   ● ●  ○  ● ○ ○ ●  ○   ○ 
17 PHH401 การสัมมนาทางการจดัการสถานพยาบาล  ○ ○ ○ ● ●  ●  ○  ○ ●  ○ ●   ● 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

ล าดับ 

 
 

รหัส 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข        
การสื่อสาร 
และ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

18 PHH402 การวิจัยด้านการจัดการสถานพยาบาล ●   ○ ● ●    ● ○  ●   ● ○ ○ 

19 SPH403 เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข ● ○ ○  ●  ○  ● ○ ○  ○ ●  ○   
20 PHH404 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  ● ○  ●  ○  ● ○ ○  ○ ●   ● ○ 
21 PHH405 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล   ● ● ○ ● ○   ○ ● ○  ● ○ ○ ●  ○ 
22 PHH406 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจดัการสถานพยาบาล ○   ●  ● ○  ● ●  ○  ●   ● ○ 
23 PHH407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการสถานพยาบาล ○ ○ ● ● ● ●    ● ○  ● ○ ○  ○ ● 
24 PHH501 การจัดการความขัดแย้งในสถานพยาบาล ● ○ ○ ○ ●  ○  ● ○ ○  ●  ● ○   
25 PHH502 หลักการตลาดสถานพยาบาล ● ○ ○  ●  ○  ● ○ ○  ○ ●  ○   
26 PHH503 การประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล  ●   ○ ● ●    ● ○  ●   ● ○ ○ 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

                                                        

43 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 
 

ล าดับ 

 
 

รหัส 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข        

การสื่อสาร และ 
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

27 PHH504 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล ○  ●  ● ●    ● ○  ●    ●  
28 PHH505 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของ

อาหารในสถานพยาบาล  ○  ●  ● ●    ● ○  ●    ●  

29 PHH506 การพัฒนาภาวะผู้น าในการจดัการสถานพยาบาล  ● ○ ○ ● ●  ●  ○  ○ ● ○ ○ ●  ○ ● 
30 SPH101 หลักสาธารณสุข  ● ○  ●  ○  ● ○ ○  ○ ●   ● ○ 
31 SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ  ● ● ○ ● ○   ○ ● ○  ● ○ ○ ●  ○ 
32 SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา  ○   ●  ● ○  ● ●  ○  ●   ● ○ 
33 SPH203 หลักการปฐมพยาบาล ○ ○ ● ● ● ●    ● ○  ● ○ ○  ○ ● 
34 SPH204 โภชนศาสตรส์าธารณสุข  ● ● ○ ● ○   ○ ● ○  ● ○ ○ ●  ○ 
35 SPH210 โรคตดิต่อและโรคไม่ติดต่อ  ● ● ○ ● ○   ○ ● ○  ● ○ ○ ●  ○ 
36 SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ ● ○  ● ● ○ ●  ○ ● ○ ● ● ○    ● 
37 SPH307 วิทยาการระบาด ○ ○ ○ ● ●  ●  ○  ○ ●  ○ ●   ● 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 
 

ล าดับ 

 
 

รหัส 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข        

การสื่อสาร และ 
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

38 SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข  ● ● ○ ● ○   ○ ● ○  ● ○ ○ ●  ○ 
39 SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน  ○ ○ ○ ● ●  ●  ○  ○ ●  ○ ●   ● 
40 SCH258 ชีวเคมี  ● ○  ●  ○  ● ○ ○  ○ ●   ● ○ 
41 SBT340 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยาสาธารณสุข  ● ● ○ ● ○   ○ ● ○  ● ○ ○ ●  ○ 
42 SMS116 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ○   ●  ● ○  ● ● ○  ○ ● ○ ○ ●  

  



45 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หน้า45 

 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 

2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  

2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการทวนสอบมาตรฐาน   
ผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม และความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้     
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศท่ีประกอบด้วย 
   1.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
   1.1.2 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ 
   1.1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมต่าง  ๆของมหาวิทยาลัย 
   1.1.4 ศึกษางานในแหล่งฝึกต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 
 1.2  มอบหมายอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ 

1.2.1 ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย 

1.2.2 ให้ค าแนะน า และนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอนคู่กับอาจารย์
ที่มีประสบการณ์ 

1.2.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
1.3  อาจารย์ใหม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงในด้านจัดการเรียนการสอน และความรู้ที่ทันสมัยใน

การสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในมหาวิทยาลัยฯ และส่งเสริม
ให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอ่ืน ดังนี้ 

1.3.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
  1.3.2  สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
  1.3.3  ศึกษาดูงาน อบรมในหรือต่างประเทศ 
  1.3.4  สนับสนุนให้มีผลงานวิชาการและวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภายใน

หรือภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  
  1.3.5  สนับสนุนให้อาจารย์ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ 
  1.3.6  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยในหรือต่างประเทศ 

 1.4  มีการแนะน าอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนรายวิชา       
ที่จะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง

ผู้สอน  ผู้บริหาร และผู้เรียน 
2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี 

ตามรายละเอียดหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา (course specification) 
2.1.3 จัดอบรมประจ าปีเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยที่สอดคล้องกับ

ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
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2.1.4 สนับสนุนอาจารย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน 
การสอนและการประเมินผล 

2.1.5 จัดอาจารย์พี่เลี้ยง (mentor) ให้แก่อาจารย์ใหม่  
2.1.6 พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation) 
2.1.7 ก าหนดให้มีการวิจัยในห้องเรียน 
2.1.8 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
2.2.1 จัดให้อาจารย์เข้ารับการอบรมฟ้ืนฟูทักษะปฏิบัติด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2.2.2 จัดให้อาจารย์ได้ร่วมปฏิบัติงานในบทบาทสาขาวิชาชีพ 
 2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพ 

2.3  การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน 
2.3.1 ก าหนดระบบการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ 
2.3.2 จัดอบรมประจ าปีเพื่อทบทวน/ประเมินผลการท างานในมหาวิทยาลัย 
2.3.3 จัดอบรมเสริมทักษะการท างานที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรทุกคน 
2.3.4 ก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าประชุม/อบรมทักษะเฉพาะต าแหน่งอย่างน้อย          

ปีละ 1 ครั้ง ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
2.3.5 จัดกลุ่มบุคลากรและกระบวนการเพื่อการจัดการความรู้ข้ามหน่วยงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



49 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

หน้า49 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        
การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร 
  1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดเวลา
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
  1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน   
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 1.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
2. บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็น  
ผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ
การด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ     
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. นักศึกษา 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
  3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
   1) คณะแต่งตั้งอาจารย์ให้เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าด้านวิชาการ การใช้ชีวิตใน        
รั้ว มหาวิทยาลัยและด้านอ่ืน ๆ แก่นักศึกษาทุกคน พร้อมทั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งตารางเวลาการ
ให้ค า ปรึกษาให้นักศึกษาทราบ 
   2) คณะแต่งตั้งอาจารย์ประจ าชั้นปีเพื่อดูแลนักศึกษาในแต่ละชั้นปี  
   3) จัดท าแฟ้มประวัติการให้ค าปรึกษานักศึกษาเพ่ือบันทึกประวัติการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาในการปฏิบัติตามค าแนะน าของอาจารย์       
ที่ปรึกษา 
  3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
   กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด นักศึกษาสามารถ    
ที่จะยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ใน
แต่ละรายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
การศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด าเนินการดังนี้  
  3.2.1 ส ารวจความต้องการใช้บัณฑิตในสาขาการจัดการสถานพยาบาลจากแหล่งงานต่าง ๆ   
  3.2.2 ส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี  หลังจากส าเร็จการศึกษา และ             
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
  3.2.3 น าผลการส ารวจที่ได้ทั้งหมดมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะในด้านโครงสร้าง
หลักสูตร และเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตร รวมทั้งกลยุทธ์การสอน เพ่ือให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และเพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะพิเศษที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน  
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1 การรับนักศึกษา 
  เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
นักศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
   2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 
   3) มีการประเมินกระบวนการ 
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   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
   2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
4. อาจารย ์
 4.1. การบริหารคณาจารย์ 
  4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
  4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์
ตรง  จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้อง         มี
ชั่วโมงสอน ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และ
อาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ า
กว่าปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และ    
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง เกณฑ์ การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
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 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
   ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
   1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
   2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
   3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
   มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
   1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
   2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
 5.1 การบริหารหลักสูตร 
  หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้ 
  5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 
  5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ คณบดี รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 
  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติ
การ ดังต่อไปนี้ 
   1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ      
ในระดับอุดมศึกษา 
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   2) ก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ  อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร 
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์ 
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืน ๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
 5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน     
และใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 
   4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน     
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา       
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่ งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร       
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 
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 5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ทุกภาคการศึกษา 
  5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 
  5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์           
ของ สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่            
พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ยึดหลักคิดที่มุ่ ง เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  
(Outcome-based Education; OBE) 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.4.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   ด าเนินการด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(Student center)  โ ด ยยึ ดหลั ก ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง ผ ลิ ตภ าพ  ( Productive learning)                  
และ         การจัดการเรียนรู้แบบโครงสร้างพื้นฐาน (Project-based learning) 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
   ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
   1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
   3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 , มคอ.6 
และ มคอ.7) โดยด าเนินการดังนี ้
    3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
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    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
  6.1.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 
  6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
   นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์          
ซึ่งมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล ส่วนระดับคณะมีหนังสือ ต ารา
เฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย ยังมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ 
 

1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี ้

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 ห้องพักอาจารย์ 2 ห้อง 
2 ห้องบรรยายและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 10 ห้อง 
3 ห้องบรรยายและปฏิบัติการทางสาธารณสุข 2 ห้อง 
4 ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ห้อง 
5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์ 
6 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง 
7 อาคารพยาบาล 1 หลัง 
8 คอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง 
9 เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 
10 เครื่องปริ้นเตอร ์ 1 เครื่อง 
11 จอภาพ LCD 4 อัน 
12 เครื่อง LCD 4 เครื่อง 
13 โทรทัศน์ 1 เครื่อง 
14 เครื่องฉายภาพเสมือนจริง 2 เครื่อง 
15 โปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง 
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 2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุน
วิชาการทางสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลและสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้านสุขภาพ 
การจัดการทั่วไป และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มากกว่า 180,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่างๆ กว่า 
2,000 รายการ มีต าราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม        และวารสาร
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ 

นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
กว่า 6,000 เล่ม วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 
5,400 แผ่น เพ่ือเป็นแหล่งความรู้เพ่ิมเติม 
  6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
    เสนอรายชื่อหนังสือที่ใช้ค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนให้ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อ เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาบรรยาย สาธิต และจัดกิจกรรม      
ฝึกปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การสอน เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ 
โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์/สื่อการสอนในแต่ละรายวิชา 
  6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
    ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ          
และต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน 
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ   
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อ 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

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

 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 

X X X X X 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา          

X X X X X 

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

X X X X X 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของจ านวน
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน 
การจัดการเรียนการสอน X X X X X 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง X X X X X 

10 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี X X X X X 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

 
 

 
 

X X 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0     X 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1 มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์

ของแต่ละรายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับต้นแบบ 
รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา 

1.1.2 รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงที่ได้จากการประเมิน ไปปรับปรุง
โดยทีมผู้สอน และรายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1 ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา 

และส่งต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยใช้แบบประเมินการสอนตามท่ีก าหนด 
1.2.2 ผลการประเมินส่งตรงต่ออาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อปรับปรุงต่อไป 
1.2.3 มหาวิทยาลัยฯ รวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการ

สอนและวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา 
และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยฯ 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยตัวแทนผู้สอนและ/หรือ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ตัวแทนนักศึกษาในปีสุดท้าย และ/หรือบัณฑิตใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย 

2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ   
2.1.3 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี

และจากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตร 
2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้

ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประกอบการประเมิน 
2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 

 2.3.1 ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรือผู้บังคับบัญชาโดย
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 

 2.3.2  ติดตามจากผู้ใช้บัณฑิต เช่น ผู้ใช้บริการในสถานพยาบาล สถานบริการและหน่วยงาน
สาธารณสุขทุกระดับ หน่วยงานอื่นๆ ที่รับบัณฑิตเข้าปฏิบัติงาน 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในแต่ละปี 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
    คณะกรรมการประเมินหลักสูตร จัดท ารายงานการประเมินผล ตามข้อ 1,2,3 และเสนอประเด็นที่
จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรจัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561    
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 
............................................. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ . 2551 เพ่ือให้        
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เป็นไปอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี ” หมายความว่ า อธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด มห า ว ิท ย าล ัย ร า ชภ ัฏ ว ไ ล ยอล ง กร ณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์          
จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตั้ งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี       
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ      
แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชา          
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชา             
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต      
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 
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โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้           
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว      
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
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9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน       
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ       

จัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร         
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อประกอบ     

การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)     
ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน     

การสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8  ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่              
ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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หมวด 2  
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย     
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อ ยกว่า        

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  และ         
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้    
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.7 กา รศึ ก ษ า แ บบ นา น าช า ติ  ( International Education)  เ ป็ น ก า ร               
จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่ งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา               
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
สากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร 
โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่  2  ( The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา     
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
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20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 5               
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10               

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย

กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด 4 
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
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22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  
23.1 ส า เร็ จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25 .1  นักศึกษาเต็ม เวลา หมายถึ ง  นักศึกษาที่ มี การลงทะเบียน เรี ยน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          
9 หน่วยกิต 

25.2 นักศึกษาไม่ เต็ มเวลา หมายถึ ง นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียนเรี ยน                                                                      
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน     
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
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หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา 
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า     
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
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อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ    
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ ์

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 
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29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา  แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกต ิ
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย        
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ              
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         

3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ     
การประเมินผล 
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หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข้อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 

 
หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 
 

ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

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

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 
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ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ

หน่วยกิต 
 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถ     
ส่งงานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ       
แต่ไม่มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอน
ประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผล
การศึกษาตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลั งศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดี      
ที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนยิม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยราย            
ภาคการศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 
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ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับ          
ผลการศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่ 9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี         

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 

49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด

ทางวินัย 
49 . 2 . 3  ไ ด้ ศึ กษ า อยู่ ใ น สถ าบั น อุ ดม ศึ กษ า ม าแล้ ว ไ ม่ น้ อ ยกว่ า                                               

1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่

โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง

กันได้ 
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
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ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ

ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและ เข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า      
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
ก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน         
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 
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53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน     
ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบที่คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้

บันทึกเป็น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง 

ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ

กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 
(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน

รายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 
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(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
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57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ          
ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 

นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่ เกิน                
1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่            
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมตัิให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชา               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็น             
ภาคการศึกษาด้วย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 
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ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์             

การประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75  สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 
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63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน      

แต่ละคณะ 
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หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         

1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2561 
............................................. 

 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2557 เพ่ือให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 6    
กันยายน พ.ศ. 2561 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้เพ่ิมเติมข้อความใน ข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 ดังนี้ 

 ““อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ย ก เ ว้ น 
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน” 
 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 และข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557  

ข้อ 5 ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ 16 เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 



87 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

หน้า87 

“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลักสูตรนั้น แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ก็ได้ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ” 

 ข้อ 6 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 18.12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“18.12 การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 7 ให้เพ่ิมข้อ 18.13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้ 

“18.13 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 

ข้อ 8 ให้เพ่ิมข้อ 23/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้ 

“ข้อ 23/1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร 
อ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

(1) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
(2) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคม

รังเกียจ 
(3) มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 24 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

 24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

 24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ 10 ให้เพ่ิมข้อ 24/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้ 

“ข้อ 24/1 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
  ข้อ 11 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดย
ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกต ิ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
25.2 นักศึกษาไม่ เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน                                                                  

ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
25.3 นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 12 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 26.3.1 26.3.2 26.3.3 26.3.4 และ 26.3.5 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน 

“26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน อาจ
เป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ือให้ครบ
โครงสร้างในการส าเร็จการศึกษา  

26.3.2 วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้ 

ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 10 คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”  
 ข้อ 13 ให้เพ่ิมข้อ 26/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้ 
 “ข้อ 26/1 การลงทะเบียนเรียน ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 14 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 35 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 



89 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

หน้า89 

“ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม ่

35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่
สมบูรณ์ 

35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ นักศึกษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สห
กิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการ
ให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อีกครั้ง 

35.3 นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอ่ืนก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้” 
 ข้อ 15 ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ 36.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

“กรณีการประเมินผลส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ในการประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 16 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 37.4.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบปลายภาค
ต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุญาต 
จากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ 
หากไม่มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตาม
คะแนนที่มีอยู่ หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น 
“F”” 

ข้อ 17 ให้เพ่ิมข้อ 46/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้   

“ข้อ 46/1 ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 

ข้อ 18 ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ 61 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 ดังนี้ 



90 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

หน้า90 

“ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”  
 ข้อ 19 ให้เพ่ิมข้อ 61/1  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้  

“ข้อ 61/1 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 20 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 63.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
 “63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน” 
 ข้อ 21 ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ 63.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 ดังนี้ 

“ข้อ 63.3.4 การส าเร็จการศึกษาส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ  วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 
       
                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรูไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่าง 
ๆ (Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่าง ๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
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ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท า
ให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของส านักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญา 

 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้  เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้ สอนมีทั้ งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป คณาจารย์คณะต่าง ๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ        
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน 
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   
ที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ.2559 ให้ครบตาม
โครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1สถาบันอุดมศึกษา
อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้                 โดยผสมผสาน
เนื้อหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และ                   กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้
มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

8.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้ 

  8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    7  หน่วยกิต 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   English for Communication 
 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3) 
   English for Study Skills Development 
 
  8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   13  หน่วยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 
   To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก              4(2-4-6) 
Internationalization for Living in the ASEAN and  
Global Communities 

VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์               4(2-4-6) 
VRU Identities 

VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ                2(1-2-3) 
VRU Identities 
Information Literacy Skills 
 

  8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  10  หน่วยกิต 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์         4(2-4-6)  

   Innovation and Scientific Thinking  
VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต              4(2-4-6) 

    Health for Quality of Life 
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VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล              2(1-2-3) 
    Digital Intelligence 
 

8.3 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ 
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน       
การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร         
การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อ่ืน   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      
สื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม        มี
ทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
เพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อม
ในชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 
VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ         
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
 
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล  2(1-2-3)  
 Digital Intelligence 
      การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย
ของตนเองในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัวและบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพ่ือเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ 
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัลและการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทาย หรือ
เพ่ือสร้างโอกาสใหม่ๆ 
    
VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ   2(1-2-3)  

Information Literacy Skills 
      ความหมาย ความส าคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ได้แก่ การ
วิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือแหล่งสารสนเทศ เครื่องมือ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์
และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบ
มาตรฐาน และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 
 
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท า โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
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    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
    6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 
 

9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
    3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
    4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

9.3 ทักษะทางปัญญา 
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
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    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 
9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
    1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 

9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในชั้นเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลต่าง ๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่าง ๆ  
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9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่าง ๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ที ่ รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะ 

ทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิารณญาณ           

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน           

5 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร ์           

6 VGE107 สุขภาพเพื่อคณุภาพชีวิต           

7 
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก    

          

8 VGE109 อัตลักษณ์บณัฑติวไลยอลงกรณ ์           

9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล           

10 VGE111 ทักษะการรูส้ารสนเทศ           

 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1722/2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
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ภาคผนวก ง 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นายทัศพร นามสกุล ชูศักดิ์ 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

สาขาวิชา การจัดการบริการ
สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
จังหวัดนครปฐม 

2554 

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

2547 

ปริญญาตรี ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
(สศ.บ.) สาขาวิชา สาธารณสุข
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(มสธ.) จังหวัดนนทบุรี 

2537 
 

ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) 
สาขาวิชา พัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(มสธ.) จังหวัดนนทบุรี 

2548 
 

ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) 
สาขาวิชา โภชนาการชุมชน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(มสธ.) จังหวัดนนทบุรี 

2551 
 

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  
สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(มสธ.) จังหวัดนนทบุรี 

2555 
 

ปวส./ปวท./
อนุปริญญา 

ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข (สาธารณสุขชุมชน) 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดพิษณุโลก  

2533 

 
1.3  ผลงานทางวิชาการ  

1.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
ทัศพร ชูศักดิ์. (2560). สังคมศาสตร์ทางสาธารณสุข. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. 144 หน้า 
  



107 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

1.3.2 บทความวิจัย 
ทัศพร ชูศักดิ์,เมธี สุทธศิลป์ และเนตรนภา สาสังข์.  (2559). การปฏิบัติงานป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์.  ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 “วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
รับใช้สังคม” วันที่  7-8 กรกฎาคม 2559. (644-648). พระนครศรีอยุธยา :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

เมธี สุทธศิลป์,ทัศพร ชูศักดิ์ และเนตรนภา สาสังข์. (2559).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเผชิญ
ความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 “วิจัยสร้างองค์ความรู้ ใหม่  รับใช้สังคม”วันที่  7-8 
กรกฎาคม 2559.  (649-654). พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

เนตรนภา สาสังข์, ทัศพร ชูศักดิ์ และเมธี สุทธศิลป์ (2559). ความยึดม่ันผูกพันต่อองค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.  ในเอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 
“วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม”วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559. (609-612). 
พ ร ะนคร ศรี อ ยุ ธ ย า :  ส ถ าบั น วิ จั ย แล ะ พัฒ นา  มห าวิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา. 

โสภณ เอ่ียมสุพรรณ, เมธี สุทธศิลป์ และ ทัศพร ชูศักดิ์. (2559). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
โรคฟันผุของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 – 6 ของโรงเรียนเสนาบดี 
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559. (78-86). ปทุมธานี: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  

ชมัยพร ช่างหล่อ, ชฎาภร กงแก้ว, เมธี สุทธศิลป์ และ ทัศพร ชูศักดิ์.  (2559).  ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่ อพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟของนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559. (145-151). ปทุมธานี: สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

ทัศพร ชูศักดิ์ , เนตรนภา สาสังข์ ,อารยา  มลาศาสตร์ และจิราพร  ดวงศรี. (2560).  
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1 “พลวัต
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สุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” วันที่  9-10 กุมภาพันธ์ 
2560. (440-446). เชียงราย: สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย. 

ทัศพร ชูศักดิ์,เมธี สุทธศิลป์,แสงระวี เหนือเกาะหวาย,กชกร  สุวรรณ และ แก้วมณี เสียงดี.
(2560).   ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้บัตรประกันสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ในเอกสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ครั้งที่ 1 “พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” วันที่ 9-
10 กุมภาพันธ์ 2560. (411-417). เชียงราย: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย. 

ทิพวัน ประถมพงษ์, มัทธนา ค าดี และทัศพร ชูศักดิ์. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจต่อการใช้บัตรประกันสังคมของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ในเอกสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ 
ประจ าปี 2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561. (2081-2088). เลย: สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

วิรวรรณ ผิวอ่อน , นภัสสร น้ าผึ้ง และทัศพร ชูศักดิ์. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี . ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561 วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2561.                 
(2089-2096). เลย: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

นวลรัตน์ โมทะนา, ทัศพร ชูศักดิ์, เบญจวรรณ นันทชัย และสัณหวัช ไชยวงศ์.  (2557). ผล
การให้สุขศึกษาตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ต าบลแม่ข้าวต้ม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสาร
นเรศวรพะเยา. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม 2557: 178-184. 

ทิวาทิพย์ แสนเมือง, ทัศพร ชูศักดิ์, เบญจวรรณ นันทชัย และสัณหวัช ไชยวงศ์.  (2558). 
ประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะชีวิตต่อความรู้และการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของนักเรียนหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา. วารสารนเรศวรพะเยา. ปีที่ 8 ฉบับที่ 
2. พฤษภาคม – สิงหาคม 2558: 103-106. 

เมธี สุทธศิลป์, ทัศพร ชูศักดิ์ และ เนตรนภา สาสังข์. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัด
เชียงราย.วารสารเชียงรายเวชสาร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม - ธันวาคม 2559: 
42-55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

เมธี สุทธศิลป์,ทัศพร ชูศักดิ์ และ เนตรนภา สาสังข์. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ทางเพศของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารพุทธชินราชเวชสาร. ปีที่ 33 
ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม 2559 : 304-312. 
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ทัศพร ชูศักดิ์ และ สุวัฒน์ บ ารุงศรี. (2560). แบบจ าลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีผลต่อ 
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
จังหวัดนครสวรรค์. วารสารสมาคมนักวิจัย. ปีที ่22 ฉบับที่ 1. มกราคม– เมษายน 
2560 : 124-133. 

อนิญช์พัฒน์  คฤหานนท์, ทิวาทิพย์ แสนเมือง, นวลรัตน์ โมทะนา,ทัศพร ชูศักดิ์ และ 
สัณหวัช ไชยวงศ์. (2560). การส ารวจพฤติกรรมด้านโภชนาการในกลุ่มพ่อแม่และ
ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในเขตชนบท.  วารสารนเรศวรพะเยา.  ปีที่ 10 
ฉบับที่ 1. มกราคม – เมษายน 2560 : 15-16. 

เมธี สุทธศิลป์, ทัศพร ชูศักดิ์ และ เนตรนภา สาสังข์.  (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมี 
ส่วนร่วมในการจัดการควบคุมป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา . วารสารพยาบาล
ทหารบก. ปีที่ 18 ฉบับที่ 1. มกราคม- เมษายน 2560 : 83-93. 

เมธี สุทธศิลป์,ทัศพร ชูศักดิ์ และ เนตรนภา สาสังข์. (2560). การใช้สมุนไพรสปานาโมของ
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มาซื้อในศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ. เดือนกุมภาพันธ์ 
2560 : 42-55. 

ทัศพร ชูศักดิ์, เมธี สุทธศิลป์ และ เนตรนภา สาสังข์. (2560). ปัจจัยท านายความตั้งใจใน 
การเลิกใช้ยาเสพติดของผู้ผ่านค่ายบ าบัดยาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์ .วารสาร
สุโขทัยธรรมาธิราช. ปีที่ 30 ฉบับที่ 1. มกราคม- มิถุนายน 2560 : 88-100. 

เนตรนภา สาสังข์, ทัศพร ชูศักดิ์ และ เมธี สุทธศิลป์. (2560). พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนโรคไต อ าเภอไพศาลี  จังหวัด
นครสวรรค์. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 36. พฤษภาคม- 
สิงหาคม 2560 : 46-52. 

ทัศพร ชูศักดิ์. ผลการด าเนินงานหมู่บ้านไอโอดีน จังหวัดนครสวรรค์ . (2560). วารสาร
พยาบาลทหารบก ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ. พฤษภาคม- สิงหาคม 2560 : 373-381. 

ขนิษฐา จรัสวิศิษฏ์กุล และทัศพร ชูศักดิ์. (2561). ผลการนวดสัมผัสทารกโดยมารดาที่มีต่อ
การเจริญเติบโตของทารกและความผูกพันระหว่าง มารดาและทารก ของทารกที่มี
ภาวะป่วยโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ . วารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ . ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. มกราคม– 
เมษายน 2561 : 76-86. 

ทัศพร ชูศักดิ์, เนตรนภา สาสังข์และ สายสมร เฉลยกิตติ. (2561). ผลการใช้โปรแกรม 
การดูแลเท้าเพ่ือป้องการถูกตัดขาของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ต าบลส าโรงชัย 
อ าเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์. วารสารเวชสารแพทย์ทหารบก. ปีที่ 71 ฉบับ
ที่ 2. เมษายน- มิถุนายน 2561 :105-112.  
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ทัศพร ชูศักดิ์, เมธี สุทธศิลป์ และ กฤติเดช มิ่งไม้. (2561). ความผูกพันในการเป็นอาสาสมัคร
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม- 
สิงหาคม 2561 : 245-251. 

1.3.3  บทความทางวิชาการ  
- 

1.4  ประสบการณ์ในการสอน 
4 ปี 

1.5  ภาระงานสอน  
 1.5.1 วิชาสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต  
 1.5.2 วิชาจริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล  
 1.5.3 วิชากฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ  
 1.5.4 วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานพยาบาล 
 1.5.5 วิชาสังคมศาสตร์สาธารณสุข 
 1.5.6 วิชาการวิจัยด้านการจัดการสถานพยาบาล 

 1.5.7 วิชาการตรวจ ประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น  
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    2. ชื่อ นายกริช  นามสกุล เรืองไชย 
2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557 
ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา

โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยใน
อาหาร 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2554 

2.3  ผลงานทางวิชาการ  
2.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
 - 

 2.3.2 บทความวิจัย  
กริช เรืองไชย และอภิญญา อุตระชัย.  (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาอาหารว่างและ 

การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เขตอ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี. 
วันท่ี 16-19 พฤษภาคม 2560. (103 – 110). กาฬสินธ์ุ. หจก.กาฬสินธ์ุการพิมพ์. 

อภิญญา อุตระชัย และกริช เรืองไชย. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้พฤติกรรมการบริโภคขนม
และเครื่องด่ืมรสหวานและภาวะโภชนาการของในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี. วันท่ี 
16-19 พฤษภาคม 2560. (95 – 101). กาฬสินธ์ุ. หจก.กาฬสินธ์ุการพิมพ์. 

กริช เรืองไชย อภิญญา อุตระชัย และอารีย์ สงวนชื่อ. (2560). ความสัมพันธ์ของแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1. มกราคม – 
มีนาคม 2560 : 410 – 417. ม.ป.พ. 

 
 2.3.3 บทความทางวิชาการ  
  - 

2.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 3 ปี 

 2.5 ภาระงานสอน 
  2.5.1 วิชาโภชนาศาสตร์สาธารณสุข 
 2.5.2 วิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
 2.5.3 วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
 2.5.4 วิชาการจัดการการเงินในสถานพยาบาล 
 2.5.5 วิชาหลักการตลาดในสถานพยาบาล 
 2.5.6 วิชาสัมมนาการจัดการสถานพยาบาล 
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 2.5.7 วิชาสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 
 2.5.8 วิชาพฤติกรรมศาสตร์และความปลอดภัย 
 2.5.9 วิชาชีวสถิติ 
 2.5.10 วิชาพยาธิวิทยาเบื้องต้น 
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3.  ชื่อ นางสาวธธิธา นามสกุล เวียงปฏิ 
3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ส.ม. (โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพ)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559 
ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2556 
3.3 ผลงานทางวิชาการ  

3.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
- 

3.3.2 บทความวิจัย  
ธธิธา เวียงปฏิ นาตยา ดวงประทุม และวิมลรัตน์ ถนอมศรีเดชชัย. (2560). พฤติกรรมการบริโภค

ผลไม้สดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ในเอกสาร
สืบเนื่ องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  Payap University Research 
Symposium 2017. 10 กุมภาพันธ์ 2560. (171-179) เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ. 

นาตยา ดวงประทุม ธธิธา เวียงปฏิ และรัตนาภรณ์ อาษา. (2560) พฤติกรรมป้องกันสุขภาพตนเอง
ของผู้ใช้แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการสุขศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 18. วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560. (272 – 281). ชลบุรี : บริษัท ซิตี้พริ้นท์ 
จ ากัด 

ธธิธา เวียงปฏิ. (2561). ความรู้ เจตคติ พฤติกรรม และปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารฟาสต์     
ฟู้ดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่  9 “Local & Global Sustainability : 
Meeting the Challenges & Sharing the Solutions” .  วั น ที่  20 มี น า ค ม  2561.                  
(658 – 665). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

 
3.3.3  บทความทางวิชาการ  

- 
3.4  ประสบการณ์ในการสอน 

2 ปี 
3.5  ภาระงานสอน  
 3.5.1 วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
 3.5.2 วิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข 
 3.5.3 วิชาการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 
 3.5.4 วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
 3.5.5 วิชาพ้ืนฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 3.5.6 วิชาสุขภาพกับสิ่งแวดล้อม 
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4.  ชื่อ นางสาวนัชชา        นามสกุล ยันติ 
4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ว ท . ม . ( ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร์ ) 

สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการ
ระบาด 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2558 

ปริญญาตรี 
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2550 

4.3  ผลงานทางวิชาการ  
4.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  

- 
4.3.2 บทความวิจัย  

นัชชา ยันติ. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษา หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี. วารสารวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์. ปีที่7 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม. 2560: 57-66. 

 
           4.3.3 บทความทางวิชาการ  
รุจิรารักษ์ บุญยอด และนัชชา  ยันติ. (2560). พลังทางการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ของสถานศึกษากับ                  

การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1. มกราคม 
– เมษายน. 2560: 133-140. 

 
4.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
- 

4.4  ประสบการณ์ในการสอน 
2 ปี 

 
4.5  ภาระงานสอน 

4.5.1 วิชาศัพท์ทางการแพทย์เพ่ือการสื่อสารในสถานพยาบาล 
4.5.1 วิชาภาษาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางสาธารณสุข 
4.5.2 วิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
4.5.3 วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 
4.5.4 วิชาหลักการควบคุมโรค 
4.5.5 วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
4.5.6 วิชามลพิษกับสุขภาพ 
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5.  ชื่อ นายสุวัฒน์ นามสกุล ศิริแก่นทราย 
5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท สม. (การบริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555 
ปริญญาตรี สบ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 
ประกาศนียบัตร ป.สศ. (เทคนิคเภสัชกรรม) วิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรินธร 
ขอนแก่น 

2550 

5.3 ผลงานทางวิชาการ 
 5.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  

- 
5.3.2 บทความวิจัย  
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย และประจักร บัวผัน. การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

เภสัชกรรม โรงพยาบาลชุมชน เขตสาธารณสุขที่  12 .  วารสารวิจัย มข. 
(ฉบับบัณฑิตศึกษา). ปีที่ 12 ฉบับที่ 14. เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน. 2555: 
76-88. 

สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย. (2557). การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านใน
การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวล าภู. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่  1  “การวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาองค์กรสู่ 
ความยั่งยืน”. วันที่ 4-5 สิงหาคม 2557. (191-196). มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ม.ป.พ. 

สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย.(2557). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน ต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวล าภู. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. “การ
พัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน”. วันที่ 24 พฤษภาคม 2557. 
(HS007 1-9). มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ม.ป.พ. 

สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย.(2558). ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรม
การป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีของประชาชนในต าบลหนองภัยศูนย์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวล าภู. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าว
ไกลสู่ประชาคมอาเซียน”. วันที่  3 กรกฎาคม 2558. (484-497). มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์. ม.ป.พ. 
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สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย. (2558). การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและพฤติกรรม 
การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในต าบลหนองภัยศูนย์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวล าภู. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “สร้างสรรค์และพัฒนาเพ่ือก้าวหน้าสู่ประชาคม
อาเซียน”. วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558. (113-121). วิทยาลัยนครราชสีมา. 
ม.ป.พ. 

สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย และนิตยา พ้นเหตุ . (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้าน
สุขภาพกับระดับน้ าตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดสะเทียน อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล าภู. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น”. วันที่ 22 กรกฎาคม 
2559. (1520-1530). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. ม.ป.พ. 

สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยาง
หลวงเหนือ ต าบลกุดจิก อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู. ในเอกสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชธานีวิชาการ             
ครั้งที่ 1”. วันที่ 29 กรกฎาคม 2559. (65 – 75). มหาวิทยาลัยราชธานี. ม.ป.พ. 

สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย. (2561). พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรต าบล
โพธิ์ชัย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู. การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราช
ภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561”. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561. (2140 – 2146). 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 
5.3.3  บทความทางวิชาการ  

- 
5.4  ประสบการณ์ในการสอน 

6 ปี 
 

5.5  ภาระงานสอน  
 5.5.1 วิชาการจัดการสถานพยาบาล  
 5.5.2 วิชาการจัดการการบริการสุขภาพ  
 5.5.3 วิชาการบริหารความเสี่ยงในสถานพยาบาล  
 5.5.4 วิชาการบริหารงานสาธารณสุข 
 5.5.5 วิชาการจัดการโครงการสุขภาพ 
 5.5.6 วิชาการพัฒนาภาวะผู้น าในระบบสุขภาพ 

 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายงานสรุปคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของสถานประกอบการ                  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการวิจัยประกอบการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  คณะสาธารณสุขศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  รายงานผลการวิ เคราะห์ข้อมูล  จากแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานพยาบาล 2) นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
     การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลในความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในสถานพยาบาลจากแบบสอบถาม 
ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานพยาบาล 

การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ เป็นการรายงานเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตใน
ความเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในสถานพยาบาล ประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิตจากสถานพยาบาลในเขตจังหวัดปทุมธานี 
ตอนที่ 2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการสถานพยาบาล 
ตอนที่ 3 ความต้องการบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

สถานพยาบาล 
ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิตจากสถานพยาบาลในเขตจังหวัดปทุมธานี  
เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิตจากสถานพยาบาลต่างๆ ในเขตปทุมธานี จ านวน 319 คน 

สามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต าแหน่งงาน) 
 

ต าแหน่งงาน ความถี่ ร้อยละ 

1. ผู้บริหารโรงพยาบาล    159 49.84 
2. แพทย ์
3. อ่ืนๆ 

112 
48 

35.33 
14.87 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.1 ข้างต้นพบว่า ต าแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นผู้บริหารโรงพยาบาล จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 49.84 รองลงมาเป็นแพทย์จ านวน 112 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.33 และอ่ืนๆ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 14.87 
 
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ลักษณะงาน) 

 
ลักษณะงาน ความถี่ ร้อยละ 

1. ผู้บริหาร  170 53.31 
2. แพทย์ และพยาบาล 
3. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เช่น เภสัชกร 
4. เจ้าหน้าที่สนับสนุนสายการแพทย์ เช่น 
การเงิน ประชาสัมพันธ์ 

21 
23 
105 

 

6.31 
7.26 
33.12 

 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.2 ข้างต้นพบว่า ลักษณะงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นผู้บริหาร จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 53.31 รองลงมาเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนสายการแพทย์ 
เช่น การเงิน ประชาสัมพันธ์จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 33.12 และแพทย์ และพยาบาลจ านวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.31 เป็นอันดับสุดท้าย 
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ตารางที่ 4.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ลักษณะหน่วยงาน) 
 

ลักษณะหน่วยงาน ความถี่ ร้อยละ 

1. สถานพยาบาล 310 97.47 
2. สถานศึกษา 9 2.53 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.3 ข้างต้นพบว่าลักษณะหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นสถานพยาบาล จ านวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 97.47 รองลงมาเป็นสถานศึกษา จ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.53 
 
ตารางที่ 4.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ท่ีตั้ง) 

 
ที่ตั้ง ความถี่ ร้อยละ 

1. ปทุมธานี 318 99.68 
2. อ่ืนๆ 1 0.32 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.4 ข้างต้นพบว่า ที่ตั้งของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ที่ 
ปทุมธานีจ านวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 99.68 รองลงมา คือ อื่นๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.32 
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ตอนที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

เป็นความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล สามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.5 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล (ภาพรวม) 
 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต (ภาพรวม) x̄  S.D. 
ระดับความ     

คิดเห็น 
ล าดับ

ที ่

1. ด้านจริยธรรม คุณธรรม 
2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.63 
4.18 
4.30 
4.45 

 
4.19 

 

0.52 
0.69 
0.61 
0.59 

 
0.68 

 

เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 

 
เห็นด้วยมาก 

 

1 
5 
3 
2 
 
4 
 

รวม 4.35 0.60 เห็นด้วยมากที่สุด  
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5 ข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากท่ีสุดเกี่ยวกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล(ภาพรวม) ทั้งนี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล (ภาพรวม) แต่ละด้าน ได้แก่ ด้านจริยธรรม คุณธรรม ( x̄  
= 4.63) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ (x̄  = 4.45) และด้านทักษะทาง
ปัญญา (x̄ = 4.30 ) ตามล าดับ ส่วนด้านความรู้ (x̄ = 4.18 ) เป็นล าดับสุดท้าย 
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ตารางที่ 4.6 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล ด้านจริยธรรม คุณธรรม 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต 
ด้านจริยธรรม คุณธรรม x̄  S.D. 

ระดับความ     
คิดเห็น 

ล าดับ
ที ่

1.  มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
2.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง 
3.  มีความมานะอดทน 
4.  มีความตรงต่อเวลาและมีวินัยในตนเอง 
5.  เก็บรักษาความลับได้ดี 

4.64 
4.67 
4.56 
4.61 
4.66 

0.50 
0.48 
0.51 
0.52 
0.53 

เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 

3 
1 
5 
4 
2 

รวม 4.63 0.52 เห็นด้วยมากที่สุด  
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.6 ข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล ด้านจริยธรรม คุณธรรม ทั้งนี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ด้านจริยธรรม คุณธรรมแต่ละเรื่อง 
ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง (x̄ = 4.67) เก็บรักษาความลับได้ดี (x̄ = 4.66) และมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต (x̄  = 4.64) ตามล าดับ ส่วนด้านมีความมานะอดทน (x̄ = 4.56) เป็นล าดับสุดท้าย 
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ตารางที่ 4.7 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาลด้านความรู้ 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต 
ด้านความรู้ x̄  S.D. 

ระดับความ     
คิดเห็น 

ล าดับที่ 

1.  จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี 
2.  รู้และเข้าใจหลักการงานในสถานพยาบาล 
3.  มีความรู้ศัพท์ทางการแพทย์ 
4.  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน 
5.  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน 
6.  มีความรู้พ้ืนฐานด้านกฎหมายการจัดจ้าง 
พัสดุครุภัณฑ์ 

4.35 
4.40 
4.31 
4.32 

 
4.30 

 
 

3.37 
 

0.63 
0.62 
0.67 
0.57 

 
0.64 

 
 

0.82 
 

เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 

 
เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 

ไม่แน่ใจ 
 

2 
1 
4 
3 
 
5 
 
 
6 
 

รวม 4.18 0.69 เห็นด้วยมาก  
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.7 ข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากเกี่ยวกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาลด้านความรู้ ทั้งนี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ด้านความรู้แต่ละเรื่อง ได้แก่ รู้และเข้าใจหลักการงานใน
สถานพยาบาล (x̄ = 4.40) จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี (x̄ = 4.35) และมีความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ( x̄ = 4.32 ) ตามล าดับ ส่วนมีความรู้พ้ืนฐานด้าน
กฎหมายการจัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์ (x̄ = 3.37) เป็นล าดับสุดท้าย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ตารางที่ 4.8 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาลด้านทักษะทางปัญญา 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต 
ด้านทักษะทางปัญญา x̄  S.D. 

ระดับความ     
คิดเห็น 

ล าดับ
ที ่

1.  มีทักษะคิดริเริ่มและเรียนรู้งานใหม่ๆ 
2.  มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
3.  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีวิจารณญาณ 
4.  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 
5.  น านวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 
6.  มีความสามารถในการบริหารจัดการงานส านักงาน 

4.33 
4.28 
4.32 
4.42 
4.20 
4.25 

0.58 
0.66 
0.65 
0.63 
0.60 
0.59 

เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมากที่สุด 

2 
4 
3 
1 
6 
5 

รวม 4.30 0.61 เห็นด้วยมากที่สุด  
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.8 ข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากท่ีสุดเกี่ยวกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล ด้านทักษะทางปัญญา ทั้งนี้คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของบัณฑิต  หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ด้านทักษะทางปัญญาแต่ละเรื่อง ได้แก่ 
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (x̄ = 4.42) มีทักษะคิดริเริ่มและเรียนรู้งานใหม่ๆ (x̄ = 
4.33) และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีวิจารณญาณ ( x̄ = 4.32 ) ตามล าดับ ส่วนน านวัตกรรมใหม่ๆ 
มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน (x̄ = 4.20) เป็นล าดับสุดท้าย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ตารางที่ 4.9 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาลด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

 

x̄  S.D. 
 

ระดับความ     
คิดเห็น 

ล าดับ
ที ่

1.  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
2.  จัดเก็บเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.  มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
4.  จัดล าดับความส าคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน 

4.42 
 

4.37 
4.53 
4.48 
4.43 

0.61 
 

0.62 
0.55 
0.53 
0.61 

เห็นด้วยมากที่สุด 
 

เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 

4 
 
5 
1 
2 
3 

รวม 4.45 0.59 เห็นด้วยมากที่สุด  
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.9 ข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากท่ีสุดเกี่ยวกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ทั้งนี้คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบแต่ละเรื่อง ได้แก่ มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
(x̄ = 4.53) จัดล าดับความส าคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( x̄ = 4.48) และต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน (x̄ = 4.43 ) ตามล าดับ ส่วนจัดเก็บเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
(x̄ = 4.37) เป็นล าดับสุดท้าย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ตารางที่ 4.10 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

x̄  S.D. 
 

ระดับความ     
คิดเห็น 

ล าดับที่ 

1.  มีความเข้าใจในเรื่องการค านวณ คณิตศาสตร์
เบื้องต้น 
2.  มีความเข้าใจในเรื่องการจัดท าระบบงบประมาณ 
3.  มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (การใช้
โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน) 
4.  รายงานข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และรวดเร็ว 
5.  เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.92 
 

3.94 
4.39 

 
 

4.42 
4.26 

 

0.69 
 

0.71 
0.64 

 
 

0.62 
0.67 

 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 

เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 

 

5 
 
4 
2 
 
 
1 
3 

รวม 4.19 0.68 เห็นด้วยมาก  
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.10 ข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากเกี่ยวกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละ
เรื่อง ได้แก่ รายงานข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และรวดเร็ว ( x̄ = 4.42) มีความรู้ความสามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์ (การใช้โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน) ( x̄ = 4.39) และเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x̄ = 4.26) 
ตามล าดับ ส่วนมีความเข้าใจในเรื่องการค านวณ คณิตศาสตร์เบื้องต้น (x̄ = 3.92) เป็นล าดับสุดท้าย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ตารางที่ 4.11 ความต้องการบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล 
 
ความต้องการบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล x̄  
 

S.D. 
 

ระดับความ     
คิดเห็น 

ล าดับ
ที ่

1.  ความต้องการนักจัดการสถานพยาบาล 
2.  ความจ าเป็นในนักจัดการสถานพยาบาลต่อ
การท างานในหน่วยงาน 
3.  ความต้องการรับนักศึกษาหลักสูตรการ
จัดการสถานพยาบาล ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในหน่วยงาน 
4.  ความต้องการรับนักศึกษาหลักสูตรการ
จัดการสถานพยาบาล เข้าท างานในหน่วยงาน 

3.63 
3.68 

 
3.49 

 
 

3.50 
 
 

0.81 
0.70 

 
0.76 

 
 

0.62 
 
 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 

 
เห็นด้วยมาก 

 
 

เห็นด้วยมาก 
 
 

2 
1 
 
4 
 
 
3 
 
 

รวม 3.58 0.68 เห็นด้วยมาก  
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.11 ข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากเกี่ยวกับความ

ต้องการบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ทั้งนี้ความ
ต้องการบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลแต่ละเรื่อง 
ได้แก่ความจ าเป็นในการมีนักจัดการสถานพยาบาลต่อการท างานในหน่วยงาน ( x̄ = 3.68) ความ
ต้องการนักจัดการสถานพยาบาล (x̄ = 3.63) และความต้องการรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ
สถานพยาบาล เข้าท างานในหน่วยงาน (x̄ = 3.50) ตามล าดับ ส่วนความต้องการรับนักศึกษาหลักสูตร
การจัดการสถานพยาบาล ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน (x̄ = 3.49) เป็นล าดับสุดท้าย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ตอนที่ 3 ความต้องการบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล 

เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล สามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.12 การวางแผนอัตราการเปิดรับบุคลากรในต าแหน่งงานด้านการจัดการสถานพยาบาล 

 
การวางแผนอัตราการเปิดรับบุคลากรใน

ต าแหน่งงานด้านการจัดการสถานพยาบาล 
ความถี่ 

 
ร้อยละ 

 

1. มีต าแหน่งนี้ในสายงานขององค์การ 
2. ยังไม่มีต าแหน่งรองรับในองค์การ 

174 
143 

54.89 
45.11 

รวม 317 100 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.12 ข้างต้นพบว่า การวางแผนอัตราการเปิดรับบุคลากรใน

ต าแหน่งงานด้านการจัดการสถานพยาบาลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งนี้ในสายงาน
ขององค์การจ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 54.89 และยังไม่มีต าแหน่งรองรับในองค์การจ านวน 143 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.11 ส่วน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ผู้ใช้บัณฑิตในสถานพยาบาลได้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี

รายละเอียดดังนี้ 
1. การผลิตนักจัดการสถานพยาบาล อยากให้เน้นทักษะด้านส านักงาน 
2. ควรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
3. ควรมีความอดทน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ 
4. ควรมีความอดทนและความคล่องตัว 
5. ควรมีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ปัญหา ข้อขัดแย้ง 
6. ควรเรียนภาษาของประเทศใน AEC ได้แก่ เขมร และพม่า 
7. ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
8. เป็นต าแหน่งที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นนักจัดการสถานพยาบาลที่มีความรู้ 
9. ติดต่อผู้ป่วย จัดการระบบสาระสนเทศเพ่ือการนัดหมายผู้ป่วย การวิเคราะห์

ข้อบกพร่องของระบบเวชระเบียน 
10. ไม่ค่อยมีคนรู้จักอาจท าให้ได้งานยาก 
11. ไม่มีในโครงสร้าง กรอบอัตราก าลังยังไม่ทราบถึงลักษณะงาน  
12. มีแนวโน้มต้องการบุคลากรสายงานนี้  
13. บุคลิกภาพดี คล่องแคล่วว่องไว เรียนรู้งานเร็ว ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 
14. อัตราก าลังที่เปิดรับไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่จบออกมา 

 
ส่วนที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

 การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ เป็นการรายงานเกี่ยวกับความต้องการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย 4 ตอน 
ได้แก่  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อลักษณะงานการจัดการสถานพยาบาล 
ตอนที่ 3 ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบส ารวจ 
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั่วประเทศ 

จ านวน 334 คน สามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.13 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ภูมิล าเนา) 
 

ภูมิล าเนา ความถี่ ร้อยละ 

1. ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร 
2. ภาคเหนือ 
3. ภาคตะวันออก 
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

183 
22 
34 
39 

54.79 
6.58 
10.18 
11.68 

5. ภาคใต้ 56 16.77 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.13 ข้างต้น พบว่าภูมิล าเนาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่าทั่วประเทศส่วนใหญ่อยู่ภาคกลาง และกรุงเทพมหานครจ านวน 183 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.79 รองลงมา คือ ภาคใต้จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 16.77 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 11.68 ตามล าดับ ส่วนภาคเหนือ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.58 
เป็นล าดับสุดท้าย 
 
ตารางที่ 4.14 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ) 

 
เพศ ความถี่ ร้อยละ 

ชาย 82 24.55 
หญิง 252 75.45 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.14 ข้างต้น พบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าทั่วประเทศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 75.45 รองลงมาเป็นเพศ
ชาย จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 24.55 
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ตารางที่ 4.15 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (อายุ) 
 

อายุ ความถี่ ร้อยละ 

ไม่เกิน 15 ปี 79 23.65 
16 ปี 
มากกว่า 16 ปี 

252 
3 

75.45 
0.90 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.15 ข้างต้น พบว่าอายุของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าทั่วประเทศส่วนใหญ่อายุ 16 ปี จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 75.45 รองลงมา 
ไม่เกิน 15 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 23.65 และมากกว่า 16 ปีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.90 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.16 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ระดับการศึกษาปัจจุบัน) 

 
ระดับการศึกษาปัจจุบัน ความถี่ ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 35 10.47 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปวช. 

120 
173 
6 

35.93 
51.80 
1.80 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.16 ข้างต้น พบว่า ระดับการศึกษาปัจจุบันของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั่วประเทศส่วนใหญ่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 51.80 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.93 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.47 ตามล าดับ ส่วนปวช. 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ1.80 เป็นอันดับสุดท้าย 
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ตารางที่ 4.17 การรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

การรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ความถี่ ร้อยละ 

1. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 227 67.96 
2. กิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
3. สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรม

หลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 
4. ตราพระราชลัญจกร 
5.  ศูนย์ฝึกวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ 

37 
 
 

36 
11 
17 
 
6 

11.08 
 
 

10.78 
3.29 
5.09 

 
1.80 

 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.17 ข้างต้น พบว่าการรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ส่วนใหญ่จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 67.96 รองลงมา คือ 
กิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล จ านวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 11.08 และสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราช
สิรินธร จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 10.78 ตามล าดับ ส่วนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 เป็นอันดับสุดท้าย 
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ตารางที่ 4.18 การรู้จักเก่ียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

การรู้จักเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความถี่ ร้อยละ 

1. การแนะน าจากผู้ปกครอง/รุ่นพี่ 177 52.99 
2. การแนะน าจากครูฝ่ายแนะแนว 
3. การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

75 
82 

22.46 
24.55 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.18 ข้างต้น พบว่าการรู้จักเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนใหญ คือ การแนะน าจากผู้ปกครอง/รุ่นพ่ี จ านวน 177 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.99 รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 24.55 ส่วนการแนะน าจากครูฝ่ายแนะแนว จ านวน 75 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.46 เป็นอันดับสุดท้าย 

 
ตารางที่ 4.19 การรู้จักเก่ียวกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
 

การรู้จักเกี่ยวกับหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการสถานพยาบาล 
ความถี่ 

 
ร้อยละ 

 

1. Website 173 51.80 
2. เพ่ือน 
3. อาจารย์แนะแนว 
4. Facebook 

66 
71 
24 

19.76 
21.26 
7.18 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.19 ข้างต้น พบว่า การรู้จักเกี่ยวกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลรู้จักทาง Website จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 51.80 
รองลงมารู้จักจากอาจารย์แนะแนวจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 21.26 และรู้จักจากเพ่ือนจ านวน 
66 คน คิดเป็นร้อยละ 19.76 ตามล าดับ ส่วนรู้จักจาก Facebook จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.18 เป็นอันดับสุดท้าย 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อลักษณะงานด้านการจัดการสถานพยาบาล 



134 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เป็นความคิดเห็นต่อลักษณะงานด้านการจัดการสถานพยาบาล สามารถสรุปได้ตามตาราง 
ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.20 ลักษณะงานด้านการจัดการสถานพยาบาล 
 

 

ลักษณะงานด้านการจัดการสถานพยาบาล 
x̄  

 
S.D. 

 

ระดับความ     
คิดเห็น 

ล าดับ
ที ่

1. ความสนใจในการท างานด้านบริหารจัดการงาน
ส านักงานในธุรกิจสถานพยาบาล 
2. ธุรกิจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเป็นธุรกิจที่มี
การเติบโตสูงมากในประชาคมอาเซียน 
3. ธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาลเป็นธุรกิจที่มีความ
ต้องการบุคลากรท างานเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 
4. อาชีพด้านการจัดการสถานพยาบาลเป็นอาชีพที่
จ าเป็นต้องมีในสถานพยาบาล 
5. หากท่านเรียนจบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ข้าพเจ้า
มั่นใจว่ามีงานรองรับ 
6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสถานพยาบาลเป็นหลักสูตรที่ตรงต่อ
ความต้องการและความสามารถของท่าน 

3.75 
 

3.96 
 

3.97 
 

3.79 
 

3.81 
 
 

3.44 

0.92 
 

0.89 
 

0.72 
 

0.89 
 

0.83 
 
 

0.95 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 
 

เห็นด้วยมาก 

5 
 
2 
 
1 
 
4 
 
3 
 
 
6 

รวม 3.79 0.56 เห็นด้วยมาก  
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.20 ข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากเกี่ยวกับ

ลักษณะงานด้านการจัดการสถานพยาบาล ทั้งนี้ลักษณะงานด้านการจัดการสถานพยาบาลแต่ละเรื่อง 
ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาลเป็นธุรกิจที่มีความต้องการบุคลากรท างานเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ( x̄ = 
3.97) ธุรกิจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูงมากในประชาคมอาเซียน ( x̄ = 
3.96) และหากท่านเรียนจบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
ข้าพเจ้ามั่นใจว่ามีงานรองรับ (x̄ = 3.81) ตามล าดับ ส่วนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสถานพยาบาลเป็นหลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการและความสามารถของท่าน ( x̄ = 3.44) 
เป็นล าดับสุดท้าย 

 
 

ตารางที่ 4.21 ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าบ ารุงการศึกษาท่ีเหมาะสม  
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าบ ารุง

การศึกษาที่เหมาะสม 
ความถี่ 

 
ร้อยละ 

 

1. เห็นด้วย  209 62.60 
2. ไม่เห็นด้วย  125 37.40 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.21 ข้างต้นพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าบ ารุงการศึกษาที่
เหมาะสมส่วนใหญ่เห็นด้วย จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 62.60 รองลงมา ไม่เห็นด้วย จ านวน 
125 คน คิดเป็นร้อยละ 37.40 
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ตอนที่ 3 ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เป็นความคิดเห็นต่อการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์สามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.22 ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสถานพยาบาล 

ประเด็น 
x̄  S.D. 

ระดับความ     
คิดเห็น 

ล าดับที ่

1. หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ
สถานพยาบาล เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ 
2. ความพร้อมของท่านในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
3. ความสนใจที่จะเลือกเรียนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
4. การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลท าให้หางานท าได้ง่ายกว่า
สาขาวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล เป็นหลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการและ
ความสามารถของท่าน 
6. การเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาลจ าเป็นต้องมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่
โรงพยาบาลเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้จริง 
7. ผู้ที่ จะเข้าเรียนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล จ าเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้
ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
8. ผู้ที่ จะเข้าเรียนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล จ าเป็นต้องมีใจรักในงาน
บริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อคนรอบข้าง 

3.69 
 

3.95 
3.41 

 
3.59 

 
 

3.50 
 

3.76 
 
 

3.96 
 

3.97 

0.84 
 

0.89 
0.89 

 
0.78 

 
 

0.91 
 

0.90 
 
 

0.89 
 

0.98 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 

 
เห็นด้วยมาก 

 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 

5 
 
3 
8 
 
6 
 
 
7 
 
4 
 
 
2 
 
1 

รวม 3.61 0.51 เห็นด้วยมาก  

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.22 ข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากเกี่ยวกับ
ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล ทั้งนี้ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลแต่ละเรื่อง ได้แก่ ผู้ที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลจ าเป็นต้องมีใจรักในงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อ
คนรอบข้าง (x̄ = 3.97) ผู้ที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
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สถานพยาบาลจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ( x̄ = 3.96) และความพร้อม
ของท่านในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (x̄  = 3.95) ตามล าดับ ส่วนความสนใจที่จะเลือกเรียนใน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล (x̄ = 3.41) เป็นล าดับสุดท้าย 

 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่าได้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับลักษณะ

ของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. ควรจะประชาสัมพันธ์ให้มีการรู้จักหลักสูตรมากกว่านี้ 
2. สาขาใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จัก และยังไม่เข้าใจว่าคืออะไร  
3. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน จัดกิจกรรมให้รุ่นพี่มาแนะแนว 
4. มีบุคลิกภาพที่ดี และกริยามารยาทที่ดีงาม 

 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รายงานการวิพากษ์หลักหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
********************************************* 

 
คณะกรรมการผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
 1. อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ ประธานกรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
 2. อาจารย์ ดร.รภัทรภร เพชรสุข กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. อาจารย์ ดร.ปริญญา จิตอร่าม  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  สงวนชม กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. อาจารย์นัชชา ยันติ กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 6. อาจารย์กริช  เรืองไชย กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7. อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 8. อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
 1. นายสุเทพ   บุญสูตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. อาจารย์เนตรนภา สาสังข ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร    เวลา 8.00 น. 
 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

1. ข้อเสนอแนะของ อาจารย์ ดร.รภัทภร เพชรสุข มีดังนี้ 
1.1 เพ่ิมเติมรายละเอียดในส่วนของอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

เนื่องจากนักศึกษาสามารถท างานในโรงพยาบาลเอกชนได้ไม่จ าเป็นว่าต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาล
เท่านั้น 

1.2 แนะน าให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาและรายละเอียดของวิชาการบริหารสถานพยาบาล และ
วิชาการจัดการสถานพยาบาลว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งควรแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของ
สองวิชานี้อย่างชัดเจน และแนะน าให้ตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชา หากเป็นวิชาที่เน้นการ
บริหารจะใช้ค าว่า administration ถ้าเป็นการจัดการจะเป็นค าว่า management 

1.3 ควรมีการจัดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมและ               
เกิดประโยชน์กับนักศึกษา ควรเน้นให้นักศึกษาฝึกทักษะความสามารถทางด้านศัพท์ทางการแพทย์  
ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญมาก มีการฝึกปฏิบัติงานมากกว่านี้ ไม่ใช่แค่ปี 4 เพียงชั้นปีเดียว เพ่ือที่นักศึกษา
จะได้มีความพร้อม มีทักษะ ได้เห็นสภาพจริงและน ากลับมาแลกเปลี่ยนความรู้ในห้องเรียน นอกจากนี้
นักศึกษายังได้รับโอกาสในการท างานในแหล่งที่นักศึกษาไปฝึกงาน 
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1.4 ควรปรับชื่อรายวิชา การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองในสถานพยาบาล 
เนื่องจาก การเจรจาต่อรองเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความขัดแย้ง ดังนั้นจึงควรน าการเจรจา
ต่อรองไปเป็นค าอธิบายรายวิชา การจัดการความขัดแย้งในสถานพยาบาล เพ่ือความชัดเจนของ
เนื้อหาการเรียนการสอน 

1.5 แนะน าให้ตัดค าลงท้ายว่า สถานพยาบาล ออกจากรายชื่อวิชา เนื่องจากส่วนมากจะลง
ท้ายด้วยค าว่าสถานพยาบาล ในบางวิชาหากสามารถตัดค าว่าสถานพยาบาลออกได้ จะได้ความ
กระชับมากกว่านี้ หรือถ้าจะคงไว้เพ่ือความเด่นชัดของหลักสูตรก็สามารถคงไว้ได้ในบางรายวิชา 

1.6 ควรระบุรายละเอียดค าอธิบายรายวิชาการจัดการสถานพยาบาล ในส่วนของการจัด
อัตราก าลังของสถานพยาบาลแต่ละประเภทว่าเป็นอัตราก าลังของอะไร เช่น แพทย์ พยาบาล หรือ 
ประเภทหน่วยงาน ซึ่งใช้หลักในการค านวณต่างกัน  เช่น การค านวณอัตราก าลังของพยาบาลต้อง
พิจารณาถึงระดับความเจ็บป่วยด้วย เป็นต้น   

 
2. ข้อเสนอแนะของ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ สงวนชม มีดังนี้  
2.1 ควรพิจารณาชื่อปริญญาและวุฒิการศึกษาให้เหมาะสม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจาก

สาธารณสุขศาตรบัณฑิต เป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต อาจส่งผลท าให้จ านวนนักศึกษาลดลง  
2.2 แนะน าให้ทางหลักสูตรเน้นฝึกสหกิจศึกษาให้เฉพาะเจาะจงและเตรียมความพร้อมให้

นักศึกษาก่อนไปสหกิจ เมื่อนักศึกษามีความรู้ที่พร้อมฝึกสหกิจศึกษาแล้วจะสามารถวิเคราะห์ถึง
ศักยภาพของตนเองและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสหกิจมากขึ้น และนักศึกษาควรจะมีทักษะ 
ที่ตนเองที่ถนัดเกี่ยวกับงานในการจัดการสถานพยาบาลอย่างน้อย 2 ทักษะ ที่เป็นทักษะส าคัญของ
นักศึกษาในสาขาวิชา 

2.3 ควรให้นักศึกษามีการเรียนรู้ในเรื่อง service plan ของกระทรวงสาธารณสุข เพราะเป็น
เรื่องส าคัญและเป็นสิ่งใหม่ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพของทุกหน่วยงานด้านสุขภาพ 

2.4 ควรพิจารณาถึงเนื้อหา ชั่วโมงการสอนในรายวิชากฎหมายและจริยธรรมในการจัดการ
สถานพยาบาล เนื่องจากเป็นวิชาที่ยุบรวมกันระหว่างวิชาทางกฎหมายและวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรม  

2.5 แนะน าให้ปรับแก้แผนจัดการศึกษา วิชาการจัดการบริการสุขภาพ ควรเรียนก่อน 
รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากต้องเป็นพื้นฐานของวิชาดังกล่าว 

2.6 ควรพิจารณาแผนจัดการเรียนการสอนในปีที่ 2 เทอม 1 และ เทอม 2 ซ่ึง รายวิชาการให้
รหัสโรคและหัตถการ เป็นส่วนหนึ่งของงานเวชสถิติ และเวชสถิติเป็นส่วนหนึ่งของเวชระเบียน ดังนั้น
จึงควรเรียนรายวิชาการให้รหัสโรคและหัตถการ ก่อนรายวิชาเวชระเบียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานความรู้               
ในวิชาต่อ ๆ ไป 
 

3. ข้อเสนอแนะของ อาจารย์ ดร.ปริญญา  จิตอร่าม มีดังนี้  
3.1 ควรทบทวนปรัชญาและหลักสูตรให้มีความชัดเจนว่าต้องการผลิตนักศึกษามีความรู้ 

ทักษะด้านใด โดยหลักสูตรนี้มีความชัดเจนว่าเป็นหลักสูตรทางด้านวิชาการ ซึ่งนักศึกษาต้องรับทราบ
ในจุดนี้  เสนอแนะให้ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับชื่อหลักสูตรรวมถึงอัตลักษณ์ของ
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บัณฑิต ควรให้มีความชัดเจน เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของตลาดสุขภาพ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
ไม่ใช่ตลาดหลักในปัจจุบัน ควรก าหนดไปว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วเป็นนักสาธารณสุขที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการในเรื่องใดบ้าง ก าหนดให้เฉพาะเจาะจงมากข้ึน  

3.2 ให้ตรวจสอบตัวเลขหน่วยกิต ให้มีความถูกต้องทั้งในรายวิชาและแผนการจัดการเรียน
การสอนเนื่องจากข้อมูลในแต่ละส่วนไม่ตรงกัน ควรทบทวนตัวเลขให้ถูกต้อง 

3.3 ควรมีความร่วมมือกับชมรมผู้บริหารในระดับรองลงมา เช่น หัวหน้าฝ่ายบริหารของ
โรงพยาบาล สมาคมนักจัดการงานทั่วไป เป็นต้น 

3.4 เห็นด้วยในเรื่องการเพ่ิมการฝึกทักษะการบริหารจัดการในรายวิชาทางด้านสาธารณสุข 
เช่น รายวิชาส่งเสริมสุขภาพ ในค าอธิบายรายวิชาลงลึกไปถึงการฝึกปฏิบัติ ซึ่งควรให้นักศึกษาได้มีการ
ฝึกปฏิบัติมากขึ้นเช่นเดียวกันกับรายวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ วิทยาการระบาด เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ควรจะให้แนวคิดแก่นักศึกษาเพ่ือไปด าเนินการศึกษาด้วย
ตนเอง ส าหรับวิชาหลักการสาธารณสุข ก็ไม่ต้องเน้นในเรื่องการปฏิบัติเพราะเป็นวิชาที่ว่าด้วย
หลักการ 

3.5 เห็นด้วยกับ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ สงวนชม ที่ควรพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้พร้อมก่อน
การไปฝึกสหกิจศึกษา เพ่ือความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน และถ้ามีการฝึกวิชาชีพ
เพ่ิมเติมในช่วงปิดภาคการศึกษา ควรประสานงานกับแหล่งฝึกเพ่ือออกใบรับรองให้นักศึกษาน าไปใช้
ประโยชน์ในการสมัครงานได้ด้วย  

3.6 เพ่ิมการประเมินทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับช่องทางในการ
พัฒนาเป็นหลักสูตรทางวิชาชีพ  

3.7 ควรเพ่ิมหน่วยกิตรายวิชาการบริหารความเสี่ยงในสถานพยาบาล การเงินและการจัดซื้อ
จัดจ้างในสถานพยาบาล และการบริหารงานเวชระเบียน เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มีความส าคัญในการ
ท างานในสถานพยาบาล  

3.8 ควรเพ่ิมเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหน่วยงาน มาตรฐานต่าง ๆ ของ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพของสถานพยาบาล เพราะปัจจุบันนี้มีการตรวจสอบ การประเมินมาตรฐาน 
การด าเนินการของหน่วยงานมากขึ้น 

3.9 เพ่ิมเติมรายละเอียดในส่วนของอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
เนื่องจากสาขาวิชานี้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น องค์การ
บริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจากมีความต้องการเจ้าหน้าที่ลักษณะนี้
ไปช่วยในการท างาน 

3.10 ควรตรวจสอบพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาล เพ่ือพัฒนาแนวทางให้ มี
ความถูกต้อง และไม่ขัดต่อหลักของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

 
4. ข้อเสนอแนะของ นายสุเทพ  บุญสูตร มีดังนี ้
4.1 แนะน าให้หลักสูตรผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เช่น                

ในระบบของกระทรวงสาธารณสุขมีการรับสมัครลูกจ้างเพ่ือเข้ามาช่วยท างาน ในการคัดเลือกจะเน้น
ทักษะการปฏิบัติจริงในด้านการบริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ การบริหารเวชระเบียน การจัดการ
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คุณภาพขององค์กร ซึ่งในปัจจุบันมีนักศึกษาของสถาบันเอกชนที่ผลิตนักศึกษาด้านการบริหารจัดการ
โรงพยาบาล ได้รับการคัดเลือกเข้ามาท างานเป็นจ านวนมาก 

4.2 เห็นด้วยกับที่หลักสูตรมีเรียนวิชาวิทยาการระบาด เพราะเป็นวิชาที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง และควรเพ่ิมเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ ความรอบรู้ทางสุขภาพ (health literacy) 
เนื่องจากปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพท่ีไม่ถูกต้องในสื่อสังคมออนไลน์    

4.3 ควรพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องของการเงินการพัสดุ เรื่องการจัดการบริหารความเสี่ยง
และระบบพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล ให้นักศึกษาเห็นภาพตามหลักการของหน่วยงานและเน้น
การฝึกทักษะด้านนี้  

4.4 เห็นด้วยกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วงปิดภาคการศึกษาเพ่ิมเติม เพราะนักศึกษา
จะได้มีประสบการณ์จริงในการท างานและน ามาเรียนรู้ต่อยอดในห้องเรียนได้ และเป็นช่องทางในการ
ท างานในแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไปในอนาคต 

4.5 เห็นด้วยกับรายวิชาการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองในสถานพยาบาล 
เนื่องจากในปัจจุบันนี้หน่วยงานสถานพยาบาลประสบปัญหาเรื่องการฟ้องร้องกันมาก หากนักศึกษา 
มีความรู้เรื่องการจัดการความขัดแย้งได้ และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในหน่วยงาน 
 

5. ข้อเสนอแนะของ อาจารย์เนตรนภา สาสังข์ มีดงันี้ 
5.1 ควรปรับรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ เป็นรายวิชาการจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อม  ส่วนรายวิชาการจัดการสถานพยาบาล ควรให้นักศึกษาลงฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาลจริง 
และรายวิชาการพัฒนาระบบคุณภาพ ควรเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ HA JCI เข้าไปในค าอธิบายรายวิชา 
และเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารคลังยา พัสดุ และเวชภัณฑ์ 

5.2 แนะน าให้ปรับแก้แผนจัดการศึกษา นักศึกษาควรเรียนวิช ากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา รายวิชาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ก่อนรายวิชาศัพท์ทางการแพทย์ เพ่ือจะได้มีความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับชื่อโรค ระบบอวัยวะของร่างกาย  
 
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร  เวลา 16.30 น. 

 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
    (อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย) 

                   กรรมการและเลขานุการ 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
            (อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์) 

    ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร



   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตร ส.บ. (การจัดการสถานพยาบาล) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 กับ หลักสูตร ส.บ. (การจัดการสถานพยาบาล) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

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

 

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

 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

2. ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย 
 ช่ือเต็ม : สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (การจดัการสถานพยาบาล)     
 ช่ือย่อ : ส.บ. (การจดัการสถานพยาบาล)     
ภาษาอังกฤษ 
 ช่ือเต็ม : Bachelor of Public Health (Hospital Management) 
 ช่ือย่อ : B.P.H. (Hospital Management) 

2. ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย 
 ช่ือเต็ม : สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (การจดัการสถานพยาบาล)     
 ช่ือย่อ : ส.บ. (การจดัการสถานพยาบาล)     
ภาษาอังกฤษ 
 ช่ือเต็ม : Bachelor of Public Health (Hospital Management) 
 ช่ือย่อ : B.P.H. (Hospital Management) 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 : คณะสาธารณสุขศาสตร ์
   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

เปลี่ยนคณะเนื่องจากมี
การจัดตั้งคณะ
สาธารณสุขศาสตร์              
จึงย้ายมาสังกัด กับคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
4. ปรัชญา 

 มุ่งผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการจัดการสถานพยาบาลให้
ตอบสนองความต้องการของชุมชนทั้งในประเทศและประชาคมอาเซียนอย่าง
สร้างสรรค์ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นฐานในการด าเนินชีวิต 
 

4. ปรัชญา 
  มุ่งผลิตบัณฑิต สาขาการจัดการสถานพยาบาล ด้านการบริหารเวชระเบียน การ

บริหารการเงิน พัสดุและเวชภัณฑ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการคุณภาพของ
องค์กร ให้ตอบสนองความต้องการทั้งในประเทศและประชาคมอาเซียนโดยมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

เปลี่ยนให้มคีวาม
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการผลิต
บัณฑิต 

5. หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต 
 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์13 หน่วยกิต 
 1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี8 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา                          95 หน่วยกิต 
  2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ   86 หน่วยกิต 
  2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก    9 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 
 
 
 

5. หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา   92 หน่วยกิต 
  2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ  86 หน่วยกิต 
  2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

-  ปรับลดจ านวนหนว่ย
กิตรวมตลอดหลักสูตร
จาก 138 เป็น 135 
หน่วยกิต  
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
6. ค าอธิบายรายวิชา 
 
 PHH101 ระบบสุขภาพและการจัดการ 2(2-0-4) 

 Health Systems and Management  
 ความส าคญัและองค์ประกอบของระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพต่างๆ 
รวมถึงความรับผิดชอบและบทบาทของการบริการ ธรรมชาติและลกัษณะของงานบริการ
สุขภาพ การพัฒนาระบบสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ 

วิชาใหม่เพื่อให้นักศึกษา
ได้เรียนรูเ้กี่ยวกับระบบ
บริการสุขภาพและ
ระบบประกันสุขภาพ 

4163201 อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ   3(3-0-6) 
  Environmental Health and Management    
 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาถึง
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อสุขภาพอนามัยการเกิดโรคต่างๆที่มี 

PHH102  อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ   2(1-2-3) 
 Environmental Health and Management    
 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาถึงปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ 
โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมและป้องกัน
โรค 

ปรับรหัสรายวิชา ลด
หน่วยกิต และปรบั
ค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลุมเนื้อหา 
 

4162301 กฎหมายการจัดการสถานพยาบาล  2(2-0-4) 
  Laws for Hospital Management   
  กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขการจัดการ
สถานพยาบาล กฎหมายควบคุมอาคารข้อบังคับแพทย์สภา การประกอบโรคศิลป์
ของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ สิทธิผู้ป่วย การประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน การประกันภัยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค กฎหมายด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย 

PHH201 กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
 Laws and Ethics in Hospital Management 
 ความหมาย แนวคดิ ความส าคัญ ที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
สาธารณสุข บทบาทของกฎหมายในการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ขอบเขต ความรับผดิชอบของนักสาธารณสุขต่อกฎหมายสาธารณสุข
และการแพทย์ จริยธรรมทั่วไปในสังคมที่เหมาะสม จริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข ความส าคญัของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมของบุคลากรใน
งานการดูแลรักษาสุขภาพ ระเบียบการปฏิบตัิ พระราชบัญญตัิควบคุมการประกอบอาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประเด็นจริยธรรมทางด้านสาธารณสุข ปญัหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการพัฒนาจรยิธรรม 

เป็นการควบรวมเนื้อหา
และบูรณาการเนื้อหา
รายวิชากฎหมายการ
จัดการสถานพยาบาล 
กับจริยธรรมในการ
จัดการสถานพยาบาล 
เพื่อความกระชับใน
เนื้อหาและลดจ านวน
หน่วยกิตลง 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
4163102 จริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล 2(2-0-4) 
  Ethics in Hospital Management 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4162402 การจัดการสถานพยาบาล 2 
 ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม จิตส านึก ความรับผิดชอบ
และจริยธรรมในการบริหารจัดการสถานพยาบาลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
ผู้ป่วย พนักงาน  ผู้บริหาร กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมทั้งจริยธรรมในการร่วม
รับผิดชอบ สิ่งแวดล้อมและสังคม ท่ีมาของปัญหาจริยธรรม วิธีการสร้างจริยธรรม
ให้เกิดขึ้นในองค์กร ความรับผิดชอบระดับต่างๆในการบริหารจัดการและการ
ก ากับดูแลที่ดี 

  

4163103 การให้รหัสโรค ICD-10 และการวินิจฉัยโรคร่วม  2(2-0-4) 
ICD-10 Coding and Diagnosis Related Group  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4162101 ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารใน
สถานพยาบาล  
 ประวัติความเป็นมา หลักการการให้รหัส การใช้หนังสือ ICD-10 ICD-9 
การฝึกปฏิบัติการให้รหัส ข้อผิดพลาดในการให้รหัส ประโยชน์ในการน า ICD-10 
มาใช้พัฒนาข้อมูลของสถานพยาบาล การให้รหัสหัตถการ ขั้นตอนการให้รหัส
หัตถการและฝึกปฏิบัติ แนวคิดระบบการวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) การค านวณ DRG 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท า DRG 

PHH202 การให้รหัสโรคและหัตถการ   2(1-2-3) 
 Disease Coding and Procedure  
 หลักการและแนวทางการใหร้หัสโรค จุดมุ่งหมายการลงรหสัโรคและรหสั
หัตถการโดยใช้บัญชีจ าแนกโรคระหว่างประเทศ ลักษณะรหัสและวิธกีารใช้บัญชีจ าแนก
โรคระหว่างประเทศ การค้นหารหสัจากดรรชนี เครื่องหมายพิเศษ การตรวจสอบ
ค าอธิบาย และฝึกปฏิบตัิการบันทึกรหัสโรคและรหัสหตัถการ กลุม่วนิิจฉัยโรคร่วม (DRG) 
จุดประสงค์และความส าคญัของ DRG ข้อผิดพลาดในการให้รหสั การน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาการบันทึกข้อมูลโรคและหัตถการในสถานพยาบาล 

ปรับรหัสรายวิชา  
ชื่อวิชา หนว่ยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลุมเนื้อหา และ
ปรับปรุงหนว่ยกิตที่เน้น
การปฏิบัติย่ิงขึ้น 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
4143604 การบริหารงานสาธารณสุข        3(3-0-6) 
 Public Health Administration 
 แนวคิด และหลักการบริหารทั่วไป การบริหารงานสาธารณสุข การ
วิเคราะห์นโยบาย และแผนพัฒนาการสาธารณสุข การวางแผนงานโครงการด้าน
สาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการ มาตรการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข และ นักบริหารงานสาธารณสุข การ
จัดการความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุข 

PHH203 หลักการบริหารสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
 Principal Hospital Administration 
   หลักการและแนวคดิเกี่ยวกับการบริหาร หลักการและกระบวนการบริหารงาน
สาธารณสุข ทฤษฎีการบริหาร การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข การก าหนดนโยบาย การ
วางแผนการจัดองค์กร อ านาจหนา้ที่และความรับผดิชอบ การบริหารงานบุคคล ภาวะผู้น า 
การอ านวยการ การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ 

ปรับรหัสรายวิชา  
ชื่อวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาให้ครอบคลุม
เนื้อหา และเป็น
หลักการบรหิารที่
สอดคล้องกบัสาขาวิชา 

4162101 ศัพท์ทางการแพทย์เพ่ือการสื่อสารในสถานพยาบาล 2(2-0-4) 
  Medical Terminology for Hospital Communication   
 ความรู้ทางด้านศัพท์ต่างๆ ทางการแพทย์ และสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการสถานพยาบาลโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล 
เช่น ระบบต่างๆ ของร่างกาย โครงสร้างของค าศัพท์ทางการแพทย์ การจ าแนก
ส่วนประกอบของค า ค าจ ากัดความของศัพท์ต่างๆ ทางการแพทย์ที่ใช้ในการพูด
และเขียนในกระบวนการวินิจฉัยโรค การรักษาทางการแพทย์และชื่อโรคต่างๆ ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการติดต่อสื่อสารใน
ระบบสุขภาพ 

PHH204 ศัพท์ทางการแพทย์   2(1-2-3) 
 Medical Terminology 
 ค าศัพท์และอักษรย่อท่ีเกีย่วระบบ โครงสรา้ง อวัยวะในร่างกาย การเจ็บป่วย 
โรค การวินิจฉยั การท าหัตถการ การรักษา การอ่านและแปลความหมายข้อมลูบนบัตร
บันทึกการตรวจผู้ป่วย ผลจากห้องปฏิบัติการ ศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที ่เครื่องมือ อุปกรณ์ 
รวมถึงบุคลากรทางการแพทย ์

ปรับรหัสรายวิชา  
ชื่อวิชาให้กระชบั 
และค าอธบิายรายวิชา
ให้ชัดเจนและ
ครอบคลุมเนื้อหา และ
ปรับปรุงหนว่ยกิตที่เน้น
การปฏิบัติย่ิงขึ้น 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
4164104 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ 
 ในสถานพยาบาล       2(1-2-3) 
 Information Technology Management and  Its  
 Application in Hospital 
 ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการเวชศาสตร์สนเทศที่เช่ือมโยงมาจาก
ระบบเวชระเบียนของสถานพยาบาล การน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงาน
รักษาพยาบาล การส ารวจระบบข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย การบันทึก แปล
ความหมาย การรักษา การสืบค้น วิเคราะห์ระบบต้นทุน ความคุ้มทุน และการ
ประเมินผล การจัดท ามาตรฐาน การเก็บรวบรวม การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และ
น าสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานพยาบาล 

PHH205 การจัดการระบบสารสนเทศและข้อมูลสุขภาพ     3(2-2-5) 
 Information  system Management and  Health Data 
 ความรู้เบื้องต้นด้านการจดัการเวชศาสตร์สนเทศท่ีเชื่อมโยงมาจากระบบเวช
ระเบียนของสถานพยาบาล การน าคอมพิวเตอรม์าประยุกต์ใช้ในงานรักษาพยาบาล การ
ส ารวจระบบข้อมลูด้านสุขภาพอนามัย การบันทึก แปลความหมาย การรักษา การสืบค้น 
วิเคราะหร์ะบบต้นทุน ความคุ้มทนุ และการประเมินผล การจดัท ามาตรฐาน การเก็บ
รวบรวม การใช้โปรแกรมส าเร็จรปู และน าสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
สถานพยาบาล 

ปรับรหัสรายวิชา   
ชื่อวิชา และเพิ่มหน่วย
กิต เนื่องจาก 
เป็นรายวิชาที่สอดคล้อง
กับคุณลักษณะของ
บัณฑิตในสาขาวิชา 

4163405 ระบบเวชระเบียนเพ่ือการจัดการสถานพยาบาล 
Medical Record System for Hospital Management 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4162101 ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารใน
สถานพยาบาล  
 นโยบายและหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวชระเบียนของ
สถานพยาบาล งานบริการเวชระเบียน มาตรฐานการบันทึก เวชระเบียน การ
บันทึกรหัสและจัดท าดัชนีโรคเพื่อน าไปประมวลผลเป็นสารสนเทศในการดูแล
ผู้ป่วย การรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลการประเมิน ปรับปรุงและ
ทบทวนระบบบริหารเวชระเบียนและเวชสถิติ 

PHH206 ระบบบริหารเวชระเบียน 3(2-2-5) 
 Medical Record System Management 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : PHH 204 ศัพท์ทางการแพทย์ 
 นโยบายและหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวชระเบียนของ
สถานพยาบาล งานบริการเวชระเบียน มาตรฐานการบันทึก เวชระเบียน การบันทึกรหัส
และจัดท าดัชนีโรคเพื่อน าไปประมวลผลเป็นสารสนเทศในการดูแลผู้ป่วย การรักษาความ
ปลอดภัยและความลับของข้อมูลการประเมิน ปรับปรุงและทบทวนระบบบริหารเวช
ระเบียนและเวชสถิติ  

ปรับรหัสรายวิชา  
ชื่อวิชา หนว่ยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลุมเนื้อหา และ
ปรับปรุงหนว่ยกิตที่เน้น
การปฏิบัติย่ิงขึ้น 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
4162401 การจัดการสถานพยาบาล 1  3(3-0-6) 
Hospital Management 1  
 พัฒนาการความเป็นมาของสถานพยาบาลความหมาย หน้าที่ ประเภท
ของสถานพยาบาล การจัดตั้ งสถานพยาบาล การวางแผนก ารก่อสร้าง
สถานพยาบาล การจัดองค์กรในสถานพยาบาล การจัดอัตราก าลังของ
สถานพยาบาลแต่ละประเภท แนวคิด หลักการ การบริหารหน่วยงานต่างๆ ด้าน
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล งานบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วย
ใน งานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานควบคุมและป้องกันการติด เช้ือ งาน
บริการ การพยาบาล งานพยาธิชีววิทยา งานรังสีวิทยา งานเภสัชกรรม งาน
กายภาพบ าบัด งานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น   

PHH207 การจัดการสถานพยาบาล   3(3-0-6) 
 Hospital Management 
 หลักการและแนวคดิเกี่ยวกับการจดัการสถานพยาบาล พัฒนาการความ
เป็นมาของสถานพยาบาล ประเภทของสถานพยาบาล การจดัตั้งสถานพยาบาล ลักษณะ
งานของสถานพยาบาล การจดัองค์กรในสถานพยาบาล การจดัอัตราก าลังของบุคลากร
และสถานพยาบาลแต่ละประเภท ระบบงานของสถานพยาบาล หลกัการบริหารหน่วยงาน
ด้านการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล หลักการบริหารหน่วยงานด้านสนับสนุนบริการ
รักษาพยาบาล การควบคุมก ากับและพัฒนาสถานพยาบาล 

ปรับรหัสรายวิชา  และ 
เป็นการควบรวมเนื้อหา
และบูรณาการเนื้อหา
รายวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล 1 และ
การจัดการ
สถานพยาบาล 2 
เพื่อความกระชับใน
เนื้อหาและลดจ านวน
หน่วยกิตลง 

4162402 การจัดการสถานพยาบาล 2  3(3-0-6) 
Hospital Management 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4162401 การจัดการสถานพยาบาล 1 
 กิจกรรมและการบริหารงานด้านสนับสนุนบริการรักษาพยาบาลการ
ควบคุมก ากับงานบริหารในสถานพยาบาล งานสารบรรณ งานโภชนาการ งานรับ
ผู้ป่วยใน งานจ่ายของปราศจากเช้ือกลาง งานคหกรรมและซักฟอกผ้า งานรักษา
ความปลอดภัยในสถานพยาบาล งานประชาสัมพันธ์ งานการตลาด การบริหาร
คู่สัญญา งานวิศวกรรมในสถานพยาบาล งานบริหารวิชาการและฝึกอบรม               
เป็นต้น 

 ปรับรหัสรายวิชา  และ 
เป็นการควบรวมเนื้อหา
และบูรณาการเนื้อหา
รายวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล 1 และ
การจัดการ
สถานพยาบาล 2 
เพื่อความกระชับใน
เนื้อหาและลดจ านวน
หน่วยกิตลง 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
4164106 การจัดการโครงการสุขภาพ 3(3-0-6) 
Health Project Management 
 แนวคิด หลักการ ความจ าเป็นในการบริหารโครงการสุขภาพต่างๆ                        
ของสถานพยาบาล การวางแผนปฏิบัติการของโครงการสุขภาพ วงจรชีวิตของ
โครงการ การจัดรูปแบบองค์การโครงการ การอ านวยงานและการประสานงาน 
ตลอดจนแนวความคิดและเทคนิคในการควบคุมการปฏิบัติงานโครงการสุขภาพ 

PHH301 การจัดการแผนงานและโครงการสุขภาพ  3(2-2-5) 
   Health Plan and Project Management 
   แนวคิด หลักการ ความจ าเป็นในการบริหารโครงการสุขภาพต่างๆ  ของ
สถานพยาบาล การวางแผนปฏิบตัิการโครงการสุขภาพ การจดัรูปแบบโครงการ การ
อ านวยงานและการประสานงาน ตลอดจนแนวความคิดและเทคนิคในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานโครงการสุขภาพ 

ปรับรหสัรายวิชา  
ช่ือวิชา และปรับ
ค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุเนื้อหา และ
ปรับปรุงหน่วยกิตท่ีเน้น
การปฏิบัตยิิ่งข้ึน รวมทั้ง
เปลี่ยนจากวิชาเลือก
เป็นกลุ่มวิชาบังคับ 

4162403 การจัดการการบริบาลสุขภาพ  3(3-0-6) 
Health Service Management 
 การประยุกต์และบูรณาการความรู้และทักษะทางด้านการจัดองค์การ
และการน ามาใช้กับสถานบริการสุขภาพในระดับต่างๆ เน้นการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อแผนปฏิบัติการ การด าเนินงาน การวัดและ
ประเมินผล และการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุ้มค่า 

PHH302 การจัดการการบริการสุขภาพ  3(3-0-6) 
 Health Service Management 
 หลักการและแนวคดิเกี่ยวกับการจดัการการบริการสุขภาพในสถานพยาบาล 
โครงสร้างงานบริการสุขภาพในสถานพยาบาล การบริการผู้ป่วยนอก การบริการผู้ป่วย
อุบัติเหตุฉุกเฉิน การบริการผู้ป่วยใน การบริการผู้ป่วยหนัก การบริการทางสูติกรรม การ
บริการผู้ป่วยผ่าตัด การบริการเภสัชกรรม งานเวชศาสตร์ชุมชน  งานเวชระเบียน งาน
สังคมสงเคราะห์  การบริการพยาบาลด้านการปรึกษาสุขภาพ การบริการพยาบาลป้องกัน
และควบคมุการตดิเช้ือในสถานพยาบาล การรับ-ส่งต่อผู้ป่วย มาตรฐานการบริการสุขภาพ
ในด้านต่างๆ และการประยุกต์ความรู้และทักษะทางด้านการจัดองค์การมาใช้กับสถาน
บริการสุขภาพ 

ปรับรหัสรายวิชา ชื่อ
วิชา และค าอธิบาย
รายวิชาให้ครอบคลุม
เนื้อหามากขึน้ 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
4163305 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานพยาบาล  3(3-0-6) 
Human Resource Management in Hospital 
 ทฤษฎีและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานพยาบาลและสิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้าใจใน
พฤติกรรมและความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การก าหนดค่าตอบแทน ความ
ปลอดภัยในการท างาน วินัย แรงงานสัมพันธ์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ การรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพไว้ ในองค์กร 
ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ ปัญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานพยาบาล     
ทั้งสถานพยาบาลภาครัฐบาลและเอกชน 

PHH303 การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
 Human Resource Management in Hospital 
 ทฤษฎีและหลักการจดัการทรัพยากรบุคคล ความสมัพันธ์ระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในสถานพยาบาลและสิ่งแวดล้อม การสรา้งความเขา้ใจในพฤติกรรมและ
ความสามารถของทรัพยากรบคุคล นโยบายและการวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหา
การคัดเลือก การก าหนดค่าตอบแทน ความปลอดภยัในการท างาน วินัย แรงงานสัมพันธ์ 
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การแห่งการเรียนรู้ การรักษาทรัพยากรบุคคลที่มี
ศักยภาพไว้ในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ ปัญหาในการจัดการทรัพยากรบคุคลใน
สถานพยาบาล ทั้งสถานพยาบาลภาครัฐบาลและเอกชน  

ปรับรหัสรายวิชา ชื่อ
วิชา และค าอธิบาย
รายวิชาให้ครอบคลุม
เนื้อหามากขึน้ 

4163404 การจัดการการเงินส าหรับสถานพยาบาล   3(3-0-6) 
Hospital Financial Management 
 ลักษณะและขอบเขตของการจัดการทางการเงินส าหรับโรงพยาบาล 
เทคนิคในการวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยง การ
วางแผนและควบคุมทางการเงิน การจัดท างบประมาณ การจัดท างบจ่ายลงทุน 
การตัดสินใจในการลงทุนด้วยวิธีวิเคราะห์โครงการต่างๆ การจัดหาเงินทุนท้ังระยะ
สั้นและระยะยาว 
 

PHH304 การเงิน การคลังและพัสดุในสถานพยาบาล   3(3-0-6) 
 Finance and Procurement in Hospital 
 การบริหารการเงิน การจัดซื้อ จดัจ้างและการบริหารพัสดุในสถานพยาบาล 
การวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ ระเบยีบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวง
สาธารณสุข การบริหารเวชภณัฑ์ การลงทุน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การจัดการ
สินทรัพย์และหนีส้ิน 

ปรับรหสัรายวิชา  
ช่ือวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาให้ครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
4163302 การจัดการและการพัฒนาระบบคุณภาพ 
  ในสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
Quality System Management and Development in Hospital 
 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพของสถานพยาบาลระบบต่างๆ การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
และการน าไปสู่สถานพยาบาลคุณภาพ การพัฒนาองค์การ บทบาทภาวะผู้น าใน
การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม 5 ส. 
การควบคุมคุณภาพ การพัฒนา คุณภาพโดยรวมอย่างต่อเนื่อง และการประยุกต์
การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพระบบในสถานพยาบาล 

PHH306 ระบบคุณภาพในสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
 Quality System in Hospital 
 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพของสถานพยาบาลระดับต่างๆ การพัฒนาระบบบริหารคณุภาพและการน าไปสู่
สถานพยาบาลคุณภาพ การพัฒนาองค์การ รูปแบบของความเสี่ยง แนวทางการบริหาร
เพื่อลดความเสีย่ง บทบาทภาวะผูน้ าในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพพฤติกรรมบริการสู่
ความเป็นเลิศ กิจกรรม 5 ส. การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาคณุภาพโดยรวมอย่าง
ต่อเนื่อง และการประยุกต์การบรหิารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคณุภาพในสถานพยาบาล 

ปรับรหัสรายวิชา  
ชื่อวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาให้ครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น 

4163303 การจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล  3(3-0-6) 
Hospital Risk Management 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4163302 การจัดการและการพัฒนาระบบคุณภาพ
ในสถานพยาบาล 
 แนวคิด ความหมายการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ของสถานพยาบาล 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่การค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
การประมาณระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การประกันภัย การ
ประเมินผล กระบวนการบริหารความเสี่ยง     ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการ
รักษาพยาบาล ด้านการสนับสนุนบริการ และด้านสิ่งแวดล้อม 

 ปรับรหสัรายวิชา  และ 
เป็นการควบรวมเนื้อหา
และบูรณาการเนื้อหา
การจัดการความเสี่ยง
ของสถานพยาบาล และ
ระบบคณุภาพใน
สถานพยาบาล 
เพื่อความกระชับใน
เนื้อหาและลดจ านวน
หน่วยกิตรวมลง  



154 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
 PHH102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานพยาบาล 2(1-2-3) 

 English for Communication in Hospital 
 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร การสนทนาระหว่างผู้
ให้บริการกับผู้รับบริการ การใช้ภาษาอังกฤษในการสอบถามประวตักิารเจ็บป่วย การ
ตรวจร่างกายทั่วไป การส่งผลแลปทางห้องปฏิบัติการ การใช้ยา การแนะน าอาหาร การ
แนะน าผู้รบับริการเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการของโรงพยาบาล การใช้บริการห้อง
ตรวจ การสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมลู ความรู้ทางสุขภาพ การประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล 

วิชาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรูแ้ละ
ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการสื่อสารใน
สถานพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้อง 

4163304 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
Hospital Strategic Management 
 แนวคิด ความหมายการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลง ไป
ก าหนดทิศทางขององค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การด าเนินกลยุทธ์ เทคนิคและ
เครื่องมือในการประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ และร่วมมืออันจะน ามาซึ่งการจัดการหรืองานบริการที่มีคุณภาพ 

PHH308 การจัดการเชิงกลยุทธข์องสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
 Hospital Strategic Management 
 แนวคิด ความหมาย และความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกขององค์การ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การและ
ทิศทางขององค์การ  กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การวเิคราะห์เชิงกลยุทธ์   
การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปใช้ และการควบคุมและประเมนิกลยุทธ์ การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ในสถานพยาบาลของภาครัฐและเอกชน หลักธรรมมาภิบาล และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ปรับรหัสรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลุมเนื้อหา 
มากขึ้น 

4164902 การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล  1(0-2-1) 
 Seminar in Hospital Management 
 แนวคิด หลักการ ความส าคัญการจัดสัมมนาการเพื่อการจัดการความรู้
ของสถานพยาบาล โดยจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้มีโอกาสฝึกปฏิบัติและร่วม
อภิปรายในการสัมมนาประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดองค์การการท างาน
และระบบการบริหารงานในสถานพยาบาล 

PHH401 การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล  1(0-2-1) 
   Seminar in Hospital Management 
   สัมมนาการจัดการสถานพยาบาลเชิงทฤษฎี หลักการ และระบบการ
ปฏิบัติงานของสถานพยาบาลในประเทศไทย เปรยีบเทียบเชิงวิเคราะห์ความแตกต่าง
กรณีศึกษาสถานพยาบาลตัวอย่าง เพื่อการแสวงหาปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาล  
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และหาวิธีในการพัฒนาสถานพยาบาล 

ปรับรหสัรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุเนื้อหา 
มากขึ้น 



155 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
4164901 การวิจัยด้านการจัดการสถานพยาบาล  
 Research in Hospital Management 2(0-4-2) 
 แนวคิดและขั้นตอนในการวิจัย ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย
การก าหนดหัวข้อเรื่อง การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดข้อมูลและแหล่งที่มา
การตั้งสมมุติฐานการเลือกตัวอย่างการก าหนดขนาดตัวอย่าง การสร้าง
แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การเสนอผลด้วยตารางแผนภูมิและกราฟ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล การเขียนรายงานการวิจัย 

PHH402 การวิจัยด้านการจัดการสถานพยาบาล  3(0-6-3) 
  Research in Hospital Management 
  แนวคิดและขั้นตอนในการวิจัย ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการวจิัยการ
ก าหนดหัวข้อเรื่อง การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดข้อมลูและแหล่งที่มาการ
ตั้งสมมติฐาน การเลือกตัวอย่าง การก าหนดขนาดตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การเสนอผลดว้ยตารางแผนภูมิและกราฟ การวิเคราะห์ข้อมลูและแปล
ผลการเขียนรายงาน การวิจัยในประเด็นของการจัดการสถานพยาบาล 

ปรับรหสัรายวิชา 
ปรับปรุงหน่วยกิตท่ีเน้น
การปฏิบัตยิิ่งข้ึน และ 
ปรับแก้ค าอธิบาย
รายวิชาให้ครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น 

4144606 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3(3-0-6) 
Public Health Economics 
 การประยุกต์วิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อน ามาใช้ในงานด้านสาธารณสุข และ
สุขภาพอนามัยโดยเน้นถึงความส าคัญของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในเรื่องการให้บริการ
สาธารณสุข และการบริการการรักษาพยาบาลการจัดสรรงบประมาณและการ
ประเมินโครงการสาธารณสุขตลอดจนความสัมพันธ์ของงานสาธารณสุขกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

PHH403 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
              Public Health Economics 3(3-0-6) 
 ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐศาสตร์ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสต์มหภาค อุปสงค์ต่อการบริการสุขภาพ อุปทานของการ
บริการสุขภาพ การคลังสาธารณสุข การวิเคราะห์ต้นทุน พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต และ
พฤติกรรมของหน่วยผลิต ความเป็นธรรมในการจัดระบบบริการสุขภาพ 

ปรับแก้ค าอธิบาย
รายวิชาให้ครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น 

4163801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 1(45) 
Preparation for Cooperative Education in Hospital Management 
 การจัดกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียนก่อนการฝึกสหกิจ
ศึกษาในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาตัว
ผู้เรยีนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติแรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกีย่วข้องกับงาน 

PHH404 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล    1(45) 
 Preparation for Cooperative Education  
 in Hospital Management 
 การจัดกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียนก่อนการฝึกสหกิจศึกษา
ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะ เจตคติแรงจูงใจ และคุณลักษณะที่ เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระท าใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน 
 
 

ปรับรหสัรายวิชา  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
4163802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล 2(90) 
Preparation for Professional Experience in Hospital Management 
 การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนก่อนการฝึก
ประสบการณ์  วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 

PHH405 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล 2(90) 
Preparation for Professional Experience in Hospital Management 
 การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรยีนก่อนการฝึกประสบการณ์  
วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 

ปรับรหสัรายวิชา  

4164801 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  6(640) 
Cooperative Education in Hospital Management  
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็น
พนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการจนครบ 1 ภาคการศึกษา ตามที่สาขาวิชา
การจัดการสถานพยาบาลก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาต้องส่ง
รายงาน และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงาน ต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา โดยการ
วัดผลและประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ 
 

PHH406 สหกิจศกึษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  6(640) 
 Cooperative Education in Hospital Management  
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน
ช่ัวคราว ณ สถานประกอบการจนครบ 1 ภาคการศึกษา ตามที่สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาลก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาต้องส่งรายงาน และ
น าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา โดยการวัดผลและประเมินของ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและ
จากรายงานวิชาการ 

ปรับรหสัรายวิชา 

4164802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสถานพยาบาล  5(540) 
Field Experience in Hospital Management  
 การฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาลด้านต่างๆ ของการจัดการ
สถานพยาบาล และเสนอแนวทางแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน โดยฝึกปฏิบัติ
ตามแนวทางที่เสนอแก้ปัญหา 

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

ปรับรหสัรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
4164408 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองในสถานพยาบาล  
    3(3-0-6) 
Conflict  Management  and  Negotiation  in  Hospital  
 แนวคิด หลักการ ความส าคัญ ความหมาย ประเภทของความขัดแย้ง 
การแก้ไขความขัดแย้งในสถานพยาบาล แบบการบริหาร ความขัดแย้งแนวคิดการ
เจรจาต่อรอง ขั้นตอนและประเด็นส าคัญของการเจรจาต่อรองในสถานพยาบาล 
กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรอง การฝึกทักษะในการลดข้อขัดแย้ง และการ
เจรจาต่อรองจากกรณีศึกษาในสถานพยาบาล 

PHH501 การจัดการความขัดแย้งในสถานพยาบาล  2(2-0-4) 
 Conflict Management in Hospital  
 แนวคิด หลักการ ความส าคัญ ความหมาย ประเภทของความขัดแย้ง การ
แก้ไขความขัดแย้งในสถานพยาบาล แบบการบริหาร ความขัดแย้งแนวคิดการเจรจา
ต่อรอง ขั้นตอนและประเด็นส าคัญของการเจรจาต่อรองในสถานพยาบาล กลยุทธ์และ
เทคนิคการเจรจาต่อรอง การฝึกทักษะในการลดข้อขัดแย้ง การเจรจาต่อรองจาก
กรณีศึกษาในสถานพยาบาล และการสร้างองค์กรแห่งความสุข 

ปรับรหสัรายวิชา  
ช่ือวิชา หน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุเนื้อหา 
 

4163407 หลักการตลาดสถานพยาบาล 2(2-0-4) 
 Principles for Hospital Marketing  
 แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด ขอบเขต ความสัมพันธ์และหน้าที่
ทางการตลาด รวมถึงสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลาดและการแบ่งส่วน
ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์ พฤติกรรม ผู้บริโภค การใช้ส่วน
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาการจัดจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด 

PHH502 หลักการตลาดสถานพยาบาล 2(2-0-4) 
 Principles for Hospital Marketing 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด ขอบเขต ความสัมพันธ์และหน้าที่ทางการ
ตลาด รวมถึงสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลาดและการแบ่งส่วนตลาด การเลือก
ตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์ พฤติกรรม ผู้บริโภค การใช้ส่วนประสมทางการตลาด               
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

ปรับรหสัรายวิชา 

4163105 การประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล  2(1-2-3) 
Hospital Public Relations 
 บทบาทและความส าคัญของการประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล ยุทธวิธี 
หลักการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ การประเมินผลทั้งในแผนงานระยะสั้น ระยะ
ยาว กลยุทธ์และยุทธศาสตร์การวางแผนงานประชาสัมพันธ์สถานพยาบาลในด้าน
ต่างๆ การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทั้งตัวบุคคล/องค์กร การ
วางแผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ใน
ภาวะวิกฤติ ตลอดจนการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เน้นการศึกษา
จากกรณีศึกษา 

PHH503 การประชาสัมพันธส์ถานพยาบาล  2(1-2-3) 
 Hospital Public Relations 
 หลักการประชาสัมพันธ์สถานพยาบาล การวางแผนงานประชาสัมพันธ์  
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ในระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์และยุทธศาสตร์การวางแผน
งานประชาสัมพันธ์สถานพยาบาลในด้านต่างๆ การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทั้งตัวบุคคล/องค์กร การวางแผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์  การ
วางแผนงานประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ ตลอดจนการวางแผนงานประชาสัมพันธ์
ทางการตลาด เน้นการศึกษาจากกรณีศึกษา 

ปรับรหัสรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุเนื้อหา 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
4163306 การจัดการอาชีวเวชศาสตร์ในสถานพยาบาล   3(3-0-6) 
 Occupational Medicine Management in Hospital  
 การบริหารงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ ในสถานพยาบาลโดยเน้นในเรื่อง
ของสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ และเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาล เพื่อป้องกัน
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพโดยมีการ
เฝ้าระวังโรค ท้ังทางด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่งเสริมสุขภาพ
เป็นส าคัญ 

PHH504 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล  2(2-0-4) 
 Occupational Health and Safety in Hospital  
 ประเภทและแหล่งที่มาของความเสี่ยงจากการท างาน การตรวจวัด ประเมิน
ปัจจัยเสี่ยงในสิ่งแวดล้อมของสถานพยาบาล การเกิดอุบัติเหตุในการท างานและการ
ป้องกัน การยศาสตร์ หลักการควบคุมโรคติดเช้ือในสถานพยาบาล การประเมินภาวะ
สุขภาพของบุคลากร 
 

ปรับรหัสรายวิชา  
ชื่อวิชา หนว่ยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 
ให้ครอบคลุมเนื้อหา
และทันสมัยมากขึ้น 

4162202 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร 
 ในสถานพยาบาล   2(2-0-4) 
 Food Sanitation and Food Safety in Hospital  
 แนวคิด หลักการ ความหมาย ความส าคัญในการสุขาภิบาลและความ
ปลอดภัยในอาหารที่จัดบริการในสถานพยาบาล โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ
อันตรายที่พบในอาหาร สิ่งปนเปื้อนในอาหาร การสุขาภิบาลอาหารประเภทต่างๆ 
การจัดบริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยในสถานพยาบาล 

PHH505 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร 2(2-0-4) 
 ในสถานพยาบาล  
 Food Sanitation and Food Safety in Hospital 
 แนวคิด หลักการ ความหมาย ความส าคัญในการสุขาภิบาลและความ
ปลอดภัยในอาหารที่จัดบริการในสถานพยาบาล โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ อันตรายที่
พบในอาหาร สิ่งปนเปื้อนในอาหาร การสุขาภิบาลอาหารประเภทต่างๆ การจัดบริการ
อาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยในสถานพยาบาล กรณีศึกษาในสถานพยาบาล  

ปรับรหัสรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลุมเนื้อหามาก
ขึ้น 

4164308 การพัฒนาภาวะผู้น าในระบบสุขภาพ  3(3-0-6) 
 Leadership Development in Health  System  
 การพัฒนาภาวะผู้น าในระบบสุขภาพและระบบบริหารจัดการ
สถานพยาบาล โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานภาวะผู้น าและการประยุกต์ใช้ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาภาวะผู้น า การเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้น าและ
ทักษะของผู้น าในระบบสุขภาพ และบริหารจัดการสถานพยาบาล เช่น การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจเชิงความคิดสร้างสรรค์การสร้างเสริมพลังอ านาจ 
พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมเป็นต้น 

PHH506 การพัฒนาภาวะผู้น าในการจัดการสถานพยาบาล  2(2-0-4) 
 Leadership Development in Hospital Management  
 การพัฒนาภาวะผู้น าในระบบสุขภาพและระบบบริหารจัดการสถานพยาบาล 
โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าและการประยุกต์ใช้ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาภาวะ
ผู้น า การเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้น าและทักษะของผู้น าในระบบสุขภาพ และการ
บริหารจัดการสถานพยาบาล เช่น การจัดการการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจเชิงความคิด
สร้างสรรค์ การสร้างเสริมพลังอ านาจ พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม เป็นต้น 

ปรับรหัสรายวิชา  
ชื่อวิชา หนว่ยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 
ให้ครอบคลุมเนื้อหา
มากขึ้น 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
SPH101 หลักสาธารณสุข  3(3-0-6) 
 Principles of Public Health  
 แนวคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุขและความส าคัญของงานสาธารณสุข 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข การสาธารณสุขในประเทศและ
ต่างประเทศ ระบบสาธารณสุขในประเทศไทย การพัฒนางานสาธารณสุขใน
ประเทศไทย บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข นวัตกรรมสาธารณสุข นโยบาย
การแก้ปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน แผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ แนวคิด
เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ  กองทุนสุขภาพ 

SPH101 หลักสาธารณสุข 3(3-0-6) 
 Principles of Public Health 
 แนวคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุขและความส าคัญของงานสาธารณสุข ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข การสาธารณสุขในประเทศและต่างประเทศ ระบบ
สาธารณสุข ในประเทศไทย การพัฒนางานสาธารณสุขในประเทศไทย บทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุข นวัตกรรมสาธารณสุข นโยบายการแก้ปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน 
แผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ แนวคิดเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ  กองทุนสุขภาพ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
Health Promotion 
 ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ หลักการสร้างเสริม
สุขภาพบุคคลในวัยต่างๆ การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน การด าเนินงานด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพประชาชน ในประเทศไทยและในต่างประเทศ 

SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ 
 Health Promotion 3(3-0-6) 
 ความหมาย แนวคดิเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ หลักการสร้างเสริมสุขภาพ
บุคคลในวัยต่างๆ การสร้างเสริมสขุภาพชุมชน การด าเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชน ในประเทศไทยและในต่างประเทศ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  3(2-2-5) 
 Anatomy and Physiology 
 ความหมาย ความส าคัญของวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ความรู้
เบื้องต้นและค าศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ร่างกายมนุษย์ใน
ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ
ไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ 
ระบบสืบพันธ์ุ และความสัมพันธ์ในแต่ละระบบของร่างกาย 

SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  
 Anatomy and Physiology 3(2-2-5) 
 ความหมาย ความส าคัญของวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ความรู้
เบื้องต้นและค าศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ร่างกายมนุษย์ในระบบปก
คลุมร่างกาย ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ 
ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ุ และความสัมพันธ์
ในแต่ละระบบของร่างกาย 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
SPH203 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย 3(2-2-5) 
 Principles of First Aid and Public Hazard relief 
 ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์และหลักการปฐมพยาบาลในผู้ป่วย
ประเภทต่างๆในภาวะวิกฤติการตรวจหาความผิดปกติของร่างกายโดยการจับชีพ
จรการวัดอุณหภูมิและความดันโลหิตการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล การ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลักและวิธีการ ซักประวัติและการตรวจร่างกายเบื้องต้นการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ และการป้องกันเบื้องต้นในผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและภาวะ
วิกฤติหลักการป้องกันการติดเช้ือจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
และระบบส่งต่อผู้ป่วย 

SPH203 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย 3(2-2-5) 
 Principles of First Aid and Public Hazard relief 
 ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์และหลักการปฐมพยาบาลในผู้ป่วย
ประเภทต่างๆ ในภาวะฉุกเฉิน การคัดกรองผู้บาดเจ็บ การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฐม
พยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การแก้ปัญหาสุขภาพและการป้องกันเบื้องต้นในผู้ป่วย
อุบัติเหตุรวมถึงภาวะฉุกเฉิน การบรรเทาสาธารณภัย หลักการป้องกันการติดเช้ือจากการ
ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขและระบบส่งต่อผู้ป่วย 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 3(2-2-5)                                                  
 Public Health Nutrition  
 ความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพอาหารและสารอาหาร อาหาร
แลกเปลี่ยนโภชนาการส าหรับบุคคลแต่ละวัย ปัญหาโภชนาการ การประเมิน
ภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหารเฉพาะโรค โภชนาการ การให้โภชนศึกษา 
การส่งเสริมโภชนาการ และฝึกปฏิบัติการด าเนินงานตามโครงการทางโภชนาการ 

SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 3(2-2-5) 
 Public Health Nutrition                                                  
 ความส าคญัของโภชนาการต่อสุขภาพอาหารและสารอาหาร อาหาร
แลกเปลีย่นโภชนาการส าหรับบุคคลแตล่ะวัย ปัญหาโภชนาการ การประเมินภาวะ
โภชนาการ หลักการจดัอาหารเฉพาะโรค โภชนาการ การใหโ้ภชนศึกษา การส่งเสริม
โภชนาการ และฝึกปฏิบัติการด าเนินงานตามโครงการทางโภชนาการ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3(3-0-6) 
 Communicable and Non-Communicable Diseases   
 ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ลักษณะชุมชนและสังคมที่
ก่อให้เกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพกายและจิตใจ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจ 

SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3(3-0-6) 
    Communicable and Non-Communicable Diseases   
 ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ลักษณะชุมชนและสังคมที่ก่อให้เกิด
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มีผลกระทบต่อสุขภาพกายและ
จิตใจ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มีผลกระทบต่อสุขภาพกายและ
จิตใจ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Health Education and Behavioral Science 
 หลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความส าคัญ
ของงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์
พฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเครื่องมือประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ องค์ความรู้ทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์มาใช้ในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ 

SPH301 สุขศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Health Education and Behavioral Science 
 หลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความส าคัญของ
งาน สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรม
สุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพและ
การประยุกต์ องค์ความรู้ทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการด าเนินงาน 
สร้างเสริมสุขภาพ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

SPH307 วิทยาการระบาด 3(3-0-6) 
 Epidemiology  
 ความหมาย ขอบเขต  จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของระบาดวิทยา 
นิเวศวิทยาของมนุษย์ ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ผลกระทบของ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ หลักการป้องกันและควบคุมโรค มาตรการวัดการป่วย
และการตาย ระบาดวิทยาของโรคติดเช้ือและปัญหาสุขภาพ การสืบสวนทาง
ระบาดวิทยาระบาดวิทยาทางสังคม ความผิดพลาดที่พบได้บ่อยทางระบาดวิทยา 

SPH307 วิทยาการระบาด 3(3-0-6) 
 Epidemiology  
 ความหมาย ขอบเขต  จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของระบาดวิทยา นิเวศวิทยา
ของมนุษย์ ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ผลกระทบของโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ หลักการป้องกันและควบคุมโรค มาตรการวัดการป่วยและการตาย ระบาดวิทยา
ของโรคติดเช้ือและปัญหาสุขภาพ การสืบสวนทางระบาดวิทยาระบาดวิทยาทางสังคม 
ความผิดพลาดที่พบได้บ่อยทางระบาดวิทยา 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข  3(3-0-6) 
 Biostatistics for Public Health  
 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและหลักการทางชีวสถิติ ขอบเขตของ
ชีวสถิติและสถิติชีพ การใช้ประโยชน์ของชีวสถิติในงานสาธารณสุข วิธีการ
ประมวลผลและน าเสนอข้อมูลทางชีวสถิติ ความหมายของประชากรและการ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างทางสถิติ การทดสอบความคลาดเคลื่อน การแจกแจง
ทางสถิติ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การแปลความหมายของสถิติ กรณีศึกษา
ทางด้านสถิติสาธารณสุข การน าสถิติไปใช้ในงานวิจัยทางสาธารณสุข 

SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข  3(3-0-6) 
 Biostatistics for Public Health  
 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและหลักการทางชีวสถิติ ขอบเขตของชีวสถิ
ติและสถิติชีพ การใช้ประโยชน์ของชีวสถิติในงานสาธารณสุข วิธีการประมวลผลและ
น าเสนอข้อมูลทางชีวสถิติ ความหมายของประชากรและการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทางสถิติ การทดสอบความคลาดเคลื่อน การแจกแจงทางสถิติ การทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติ การแปลความหมายของสถิติ กรณีศึกษาทางด้านสถิติสาธารณสุข การน าสถิติไปใช้
ในงานวิจัยทางสาธารณสุข 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
 Physics for Everyday Life 
 กฎเกณฑ์ ทฤษฎีในทางกลศาสตร์ เสียง แสง ความร้อน แม่เหล็กไฟฟ้า 
การประยุกต์กฎเกณฑ์ และทฤษฎีดังกล่าวส าหรับเครื่องใช้ในบ้าน โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพของการใช้ 

SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
 Physics for Everyday Life 
 กฎเกณฑ์ ทฤษฎีในทางกลศาสตร์  เสียง แสง ความร้อน แม่เหล็กไฟฟ้า                
การประยุกต์กฎเกณฑ์  และทฤษฎีดังกล่าวส าหรับเครื่องใช้ในบ้าน โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพของการใช้ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

SCH102 เคมีทั่วไป 
 General Chemistry  3(3-0-6) 
 โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว 
แก๊ส สมดุลเคมี ตารางธาตุ กรด เบส เกลือ 

SCH258 ชีวเคม ี  2(2-0-4) 
 Biochemistry 
 โครงสร้าง หน้าท่ีและหลักการเมทาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การหายใจระดับ
เซลล์ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน และเกลือแร่ 
รวมถึงหลักการของพันธุศาสตร์เชิงชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับกรดนิวคลีอิกและโปรตีน 
 

ควบรวมแทนรายวิชา
เคมีทั่วไปและชวีวิทยา
ทั่วไป  

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

 ควบรวมแทนรายวิชา
เคมีทั่วไปและชวีวิทยา
ทั่วไป 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข    3(2-2-5) 
 Public Health Microbiology and Parasitology 
 ชนิด รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิตของจุลินทรีย์และปรสิตที่ก่อโรคและให้
เกิดโรคกลไกการตอบสนองของผู้ถูกอาศัยที่มีต่อจุลินทรีย์และปรสิต การเกิด
พยาธิสภาพ กระบวนการติดต่อ ในชุมชน การควบคุมและป้องกันจุลินทรีย์และ
ปรสิตที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย และการฝึกปฏิบัติการตรวจหา
จุลินทรีย์และปรสิตที่ส าคัญในปัญหาสาธารณสุข 

SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข  3(2-2-5)  
 Public Health Microbiology and Parasitology 
 ชนิด รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิตของจุลินทรีย์และปรสิตที่ก่อโรคและให้เกิดโรค
กลไกการตอบสนองของผู้ถูกอาศัยที่มีต่อจุลินทรีย์และปรสิต  การเกิดพยาธิสภาพ 
กระบวนการติดต่อ ในชุมชน การควบคุมและป้องกันจุลินทรีย์และปรสิตที่เป็นปัญหา
สาธารณสุขของประเทศไทย และการฝึกปฏิบัติการตรวจหาจุลินทรีย์และปรสิตที่ส าคัญใน
ปัญหาสาธารณสุข 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

 SMS116 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life  
 ความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน การแจกแจงความถี่ การวัด
ในมาตราส่วนต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การค านวณดอกเบี้ย การค านวณภาษี  พื้นที่และ
ปริมาตร อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ล าดับ อนุกรม 

เป็นรายวิชาพื้นฐานและ
จ าเป็นในการเรียน
รายวิชาอื่นในสาขาวิชา 

4021109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
 General Chemistry Laboratory 1(0-3-2) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคและหลักปฏิบัติทั่วไปในการใช้ห้องปฏิบัติการ          
การจ าแนกประเภทสารเคมีจากฉลากข้างขวดสาร เกรดสารเคมี จุดเดือด                   
จุดหลอมเหลวการใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน pH ค่าคงท่ีของการแตกตัว 

ไม่ม ี เพื่อไปเพิ่มหน่วยกติ 
ในรายวิชาของสาขาวิชา
ที่มีความส าคัญและ 
มีความจ าเป็นมากกว่า 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
4031109 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป  
 General Biology Laboratory  1(0-3-2) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ            
การแลกเปลี่ยนสารเช่น การแพร่ การออสโมซิส การสังเคราะห์แสง การหายใจ 
การล าเลียง การคายน้ า การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต การจ าแนก
ของสิ่งมีชีวิต การท างานของระบบต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อระบบหมุนเวียนเลือด 
ระบบประสาท พันธุศาสตร์ พฤติกรรม การปรับตัว ระบบนิเวศ การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ไม่ม ี เพื่อไปเพิ่มหน่วยกติ 
ในรายวิชาของสาขาวิชา
ที่มีความส าคัญและ 
มีความจ าเป็นมากกว่า 

4163406 การบริหารการจัดซ้ือและพัสดุส าหรับสถานพยาบาล   3(3-0-6) 
 Hospital Procurement and Commodity Administration 
 หลักการเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุในสถานพยาบาล การจัดการ
ตามกระบวนการพัสดุ และความสัมพันธ์กับระบบอื่นๆของสถานพยาบาล ได้แก่ 
งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน ความคุ้มทุน การบริหารสัญญา รวมทั้ง
กฎระเบียบปฏิบัติ และการน าไปประยุกต์ใช้ 

ไม่ม ี น าเนื้อหาในรายวิชา 
ไปบูรณาการกับรายวิชา
การเงิน  
การคลัง และพัสด ุ
ในสถานพยาบาล 

4164307 การน าระบบคุณภาพสู่การปฏิบัติในสถานพยาบาล   3(3-0-6) 
 Quality System Implementation in Hospital  
 การน าเทคนิคและเครื่ องมือต่ างๆ ในการจัดการคุณภาพของ
สถานพยาบาล หลักการ กระบวนการและมาตรฐานระบบคุณภาพต่างๆ ของ
สถานพยาบาล เครื่องมือในการบริหารระบบคุณภาพ ได้แก่ ระบบบริหารงาน
คุณภาพมาตรฐานสากล (ISO) การพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) การเปรียบเทียบระบบคุณภาพต่างๆ ที่ใช้ใน
สถานพยาบาล และการศึกษาจากสถานการณ์จริงในสถานพยาบาลที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 

ไม่ม ี น าเนื้อหาในรายวิชา 
ไปบูรณาการกับรายวิชา
ระบบคณุภาพใน
สถานพยาบาล 

 



   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ระบุความเสี่ยง  
 

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

  

 ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ปัจจัยเสี่ยง 
1. ด้านการเรียนการสอน F - จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 

- นักศึกษาขาดทักษะด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ด้านการพัฒนาอาจารย์ F - อาจารย์ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

- อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วนน้อย 
- การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



167 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบความ
รุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดับความเสี่ยง) 

(1)×(2) 
ระดับความเสี่ยง 

ด้านการเรียนการ
สอน
  

จ านวนนั กศึ กษา ไม่ เป็ น ไปตาม
แผนการรับนักศึกษา 
- มีผลกระทบในการจัดแผนการ
เรียนและหมู่เรียน เพ่ือให้ได้จ านวน
นักศึกษาต่อหมู่เรียนที่เหมาะสมตาม
เกณฑ ์

5 3 15 ความเสี่ยงสูง 

นักศึกษาขาดทักษะด้านคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- มีผลกระทบต่อการเรียนในรายวิชา
ของหลักสูตร 
- กระทบต่อคุณภาพของบัณฑิต 
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
5 
 

3 

 
 
3 
 
3 

 
 

15 
 
9 

 
 

ความเสี่ยงสูง 
 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ด้านการพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
4 2 8 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วน
น้อย 3 2 6 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

การคงอยู่ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

5 3 15 ความเสี่ยงสูง 

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25(ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้)   
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

 

ล าดับ 
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/ 
กิจกรรมของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่แล้วได้ผล

หรือไม่ 
(4) 

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

1 ด้านการเรียนการสอน  
- จ านวนนักศึกษาไม่ เป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษา 
 
 

 
-  จัดท าประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียน
มัธยมต่างๆ แบบเชิงรุกและทาง Website คณะ
และมหาวิทยาลัย รวมทั้ง Line Facebook 

  

 
 

ควบคุม 

 

- ประชาสัมพันธ์ในการประชุมของหน่วยงาน
ด้านสุขภาพ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
รัฐวิสาหกิจ 

  
 

ควบคุม 
 

- ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ เช่น 
สมาคมนักบริหารโรงพยาบาล สมาคมวิชาชีพ
สาธารณสุข ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 
สมาคมหมออนามัย 

  

 
 

ควบคุม 

 

  - นักศึกษาขาดทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
ของนักศึกษาในด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   
 

  

ควบคุม  
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ล าดับ 
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/ 
กิจกรรมของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่แล้วได้ผล

หรือไม่ 
(4) 

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

2 
 

 

ด้านการพัฒนาอาจารย์ 
- อาจารย์ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 
- วางแผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการเป็น
รายบุคคล 

  
ควบคุม  

- อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมี
สัดส่วนน้อย 

- วางแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 
  

ควบคุม  

- การคงอยู่ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- วางแผนอัตราก าลังเพ่ือรองรับเหตุการณ์
อาจารย์ในหลักสูตรไม่ครบตามจ านวน 

  
ควบคุม  

 
หมายเหตุ   ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ X หมายถึง ไม่มี  

    ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามท่ีคาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ X  ไม่ไดผลตามท่ีคาดหมาย  
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แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

เรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 
(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

ด้านการเรียนการสอน  
- จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไป
ตามแผนการรับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 

-  จัดท าประชาสัมพันธ์
หลักสูตรตามโรงเรียน
มัธยมต่างๆ แบบเชิงรุก
และทาง Website คณะ
และมหาวิทยาลัย 
รวมทั้ง Line 
Facebook 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม - ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรตาม
โรงเรียนมัธยมต่างๆ 
แบบเชิงรุกไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ 

- วางแผน
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้
ครอบคลุมพ้ืนที่และ
ตามก าหนดเวลา 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ประชาสัมพันธ์ในการ
ประชุมของหน่วยงาน
ด้านสุขภาพ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และองค์กร
รัฐวิสาหกิจ 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม - ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรไม่
ครอบคลุมใน
ภาคเอกชนและ
องค์กรรัฐวิสาหกิจ 

- วางแผน
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้
ครอบคลุมหน่วยงาน
และเป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

เรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 
(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

 - ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เครือข่ายความร่วมมือ 
เช่น สมาคมนักบริหาร
โรงพยาบาล สมาคม
วิชาชีพสาธารณสุข 
ชมรมสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย สมาคม
หมออนามัย 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม - เพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

- จัดท าแผ่นพับและ
โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ส่งไป
ยังหน่วยงานดังกล่าว 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- นักศึกษาขาดทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้า
เรียนของนักศึกษาใน
ด้านคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความเสี่ยงสูง 
 

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

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

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง (ต่อ)  

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม/ด้านของเรื่องท่ีประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการ
ควบคุม 

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม) 

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

ด้านการพัฒนาอาจารย์ 
- อาจารย์ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 
- วางแผนพัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นรายบุคคล 

 
ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

 
ควบคุม 

 
- อาจารย์ขาดความรู้
และทักษะในการท า
ผลงานวิชาการ 
 

 
- ส่งเสริมหรือจัด
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมี
สัดส่วนน้อย 

- วางแผนพัฒนา
บุคลากรเป็นรายบุคคล 

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

ควบคุม - ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาจารย์ให้
เรียนต่อวุฒิปริญญา
เอก และกระตุ้นให้จบ
ตามระยะเวลาของ
แผนการเรียน 

- จัดหา
ทุนการศึกษาระดับ
ปริญาเอก 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม/ด้านของเรื่องท่ีประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการ
ควบคุม 

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม) 

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

- การคงอยู่ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- วางแผนอัตราก าลัง
เพ่ือรองรับเหตุการณ์
อาจารย์ในหลักสูตรไม่
ครบตามจ านวน 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม - มีอาจารย์ลาออก
อย่างกระทันหัน 

- รับสมัครและ
ทาบทามอาจารย์ใน
คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ที่ไม่สังกัด
หลักสูตร และมี
คุณสมบัติครบถ้วน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 
 
       ผู้รายงาน อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 

       ประธานกรรมการประจ าหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล 
       วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 


