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หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2560 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  ช่ือหลักสูตร   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
                                         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
    Master of Public Health  Program in Public Health 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม   สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) 
 Master of Public Health (Public Health) 
           ชื่อย่อ ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
    M.P.H.(Public Health) 
 

3.  วิชาเอก              - 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า39หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ    
 หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 
5.2  ภาษาที่ใช้ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
5.3การรับเข้าศึกษา 

นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาได้เป็น
อย่างดี 

5.4ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
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5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 

5.6 วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
5.6.1 สภาการสาธารณสุขชุมชน 
5.6.2 สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย เครือข่ายสถาบันด้านสาธารณสุข
ศาสตร์ระดับชาติ (Thai Public Health Education Institutes Network: THAIPHEIN) 
และนานาชาติ (Southeast Asian Public Health Education Institutes Network: 
SEAPHEIN, Asia Pacific Academic Consortium for Public Health: APACPH) 
5.6.3  สมาคมวิชาชีพการสาธารณสุข สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย สมาคมสุขาภิบาล สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย สมาคม
วิชาชีพอาหารและโภชนาการ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความเห็นชอบในการน าเสนอ 
หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่2/2559เมื่อวันที่26 พฤษภาคม 2559 
6.3 คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาประจ ามหาวิทยาลัย  ให้ความเห็นชอบในการ
น าเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่8/2559เมื่อวันที่29 มิถุนายน 2559 
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตร ในการประชุมครั้ง
ที7่/2559เมื่อวันที่13 กรกฎาคม 2559 
6.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งที1่1/2559เมื่อวันที่25 พฤศจิกายน 2559 
6.6 สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้ความเห็นชอบตามหนังสือที่  
สคสท. 033/2560  ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 
6.7 สภาการสาธารณสุขชุมชนให้ความเห็นชอบตามหนังสือที่ สคสท.044/2560  
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
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7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณาวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติในปีการศึกษา 2561 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิชาการสาธารณสุข 
8.2 นักวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนของภาครัฐและเอกชน 
8.3 อาจารย์หรือครูในสถาบันศึกษา 
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9. ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  

 9.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1. นายจักรกฤษณ์  พิญญาพงษ์ 
 

รองศาสตราจารย์ 
 

ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ส.บ.(บริหารสาธารณสุข) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  
วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชา
รักษ์ 

2539 
 

2537 
 

2535 
 

2 นางสาวกิตติวรรณ  จันทร์ฤทธิ์ 
 

อาจารย์ 
 
 
 

 

Ph.D. (Applied Gerontology) 
University of North 
Texas.U.SA 
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  
วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชา
รักษ์ 

2554 
 
 

2542 
 
 

2535 
 

3. นายศรัณยู  เรือนจันทร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  

ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ศศ.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
 

2550 
 
 

2536 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ให้

ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรมรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้
เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันยังจ าเป็นต้องบริหารจัดการแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12        
(พ.ศ. 2560 – 2564) ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้หลักการพัฒนาพ้ืนที่
ภารกิจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทยซึ่งจะน าไปสู้การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่
ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกท้ังการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน
กลุ่มประชาคมอาเซียนซึ่งอาเซียนได้ตั้งเป้าเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี 2558  
โดยมุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางมีสังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปันประชากรอาเซียน
มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงมีความ
จ าเป็นต้อง 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาทางสังคม และสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร และเงื่อนไขทางด้าน

แรงงานในการอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อการมีงานท าตามนโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้เกิดผล
กระทบต่างๆตามมาซึ่งดังกล่าวเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการพัฒนาหรือการวิจัย
ด้านสุขภาพ ประกอบกับการปรับเปลี่ยนงานทางด้านสาธารณสุขโดยมุ่งเน้น การสร้างสุขภาพ
มากกว่าการซ่อมสุขภาพ และมีการออกพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ รวมถึง พ.ร.บ วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงการปฎิรูปดังกล่าวต้องท างานทางด้านสุขภาพบนพ้ืนฐานของการ
มีส่วนร่วมของประชาชน จึงจ าเป็นต้องปรับระบบบริการทางด้านสุขภาพให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในชุมชน  ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อที่เกี่ยวเนื่อง
กับการดูแลสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพต้องมีการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ตอบสนองต่อการดูแล
สุขภาพ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัยมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม  เป็นผลให้
มีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก โดยเน้นการดูแลสภาวะสุขภาพในชุมชน เพ่ิมบทบาทของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอันหลากหลายของเหล่าประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ง
ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพ 
และการระดมใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การพัฒนาตนเองให้เข้ากับงานทางด้ าน
วิชาชีพและงานด้านวิชาการ ความสามารถในการท างานร่วมกับชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติ
ตนตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อตรงต่อวิชาชีพ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ผลกระทบทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น ในการสร้างมหาบัณฑิต
ที่ดีและเก่งนั้นจึงได้มีการบูรณาการพันธกิจ ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสุขภาพในพ้ืนที่ตามบริบทของชุมชน โดยมุ่งเน้นการวิจัย การพัฒนา
เทคโนโลยี และการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือตอบสนองต่อชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนา
สุขภาพชุมชน โดยนับถือความเป็นบุคคลและพลังชุมชน เพ่ือสร้างความเท่าเทียมกันทางด้านสุขภาพ 
และความเจริญก้าวหน้าของสังคมอย่างยั่งยืน  
  
13.  ความสมัพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  ไม่มี 

13.2  การบริหารจัดการ 
  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 ท่านประสานงานกับคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง และอาจารย์ผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่
ให้บริการสอนวิชาต่างๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรียนและเวลาสอบ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสตูร 
 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1ปรัชญา 
 บัณฑติมีความรู้คู่คุณธรรม  สามารถบูรณาการสร้างสุขภาพชุมชน แบบองค์รวม 

1.2 ความส าคัญ 
 การดูแลสุขภาพและการบริการทางสังคมเพ่ือการสรางสุขภาพโดยเฉพาะในระดับชุมชนทอง
ถิ่นเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตามการ
พัฒนาการทางสังคม สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางดานประชากร เงื่อนไขทางการเงิน และเงื่อนไขทางดา
นแรงงานในการอพยพยายถิ่นฐานเพ่ือการมีงานท า  รวมทั้งการพัฒนาอยางรวดเร็วในดานเศรษฐกิจ 
ท าให้เกิดผลกระทบตางๆ ตามมา จากสิ่งดังกลาวเหลานี้เปนปจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการ
พัฒนาหรือการวิจัยดานสุขภาพในปจจุบันอยางยิ่งสงผลใหประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนงานดาน
สาธารณสุข ใหมุงเนน “การสรางสุขภาพมากกวาการซอมสุขภาพ” ในขณะที่ดานนิตินัยมีการออก
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาต ิการปฏิรูปดังกลาวท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนการท างานดานสุขภาพบน
พ้ืนฐานของความรับผิดชอบต อสุขภาพและการมีส วนร วมของประชาชน มากกว าด านการ
รักษาพยาบาล เหมือนเชนที่ผานมา ในการด าเนินการเพ่ือใหบรรลุความส าเร็จตามเปาหมายของการ
ปฏิรูประบบสุขภาพดังกลาวจ าเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปรับบริการสุขภาพใหเหมาะสมกับวิถีของ
คนสวนใหญในชุมชน และที่ส าคัญเพ่ือรองรับการเปิดประเทศสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นจ าเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมีการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้  อย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต ที่มี
ความสามารถในเชิงบูรณาการที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือการปฏิบัติหนาที่ด้านพัฒนา
สุขภาพชุมชนตามหลักวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ การออกพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ. 2556 มีผลท าให้บุคคล
ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ต้องใช้องค์ความรู้ของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดย
การบูรณาการความรู้จากศาสตร์ด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
และศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง บนพ้ืนฐานของการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขของกลุ่มประชากรเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่มีมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน ผ่านการท างานเป็นทีมระหว่างสหสาขาวิชาชีพ หน่วยงาน เครือข่าย และการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
 ดวยเหตุผลดังกลาว จึงมีความจ าเปนตองสรางหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่จะเปนผูท างาน
ทางดานพัฒนาสุขภาพในชุมชนบนพ้ืนฐานของแนวความคิดดานมนุษยวิทยา ที่ใหความส าคัญกับความ
เปนมนุษยที่มองวาบุคคลมีคุณคา และสามารถท างานรวมกับชุมชนและกลุมองคกรชุมชน เพ่ือใหชุมชน
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สามารถพัฒนาสุขภาพและก าหนดแนวทางในการด าเนินชีวิต รวมทั้งด ารงชีวิตอยูในสภาพแวดลอม
และวัฒนธรรมของตนได การปฏิบัติงานเพ่ือสรางสุขภาพชุมชน จึงเนนที่การยอมรับนับถือความเปนบุค
คลและพลังของชุมชน เพ่ือใหทุกคนมีสิทธิในการรับบริการทางดานสุขภาพอยางเทาเทียมกันและเปนธ
รรมเพ่ือการมีชีวิตที่ดีรวมทั้งมีสิ่งแวดลอมที่ดีอันจะสงผลโดยตรงตอพัฒนาการของสุขภาพในชุมชนใหสม
บูรณยิ่งขึน้ ในขณะเดียวกัน เปนหลักสูตรทีน่ักศึกษาสามารถที่จะท าการศึกษาควบคูไปกับการท างานเพ่ือใหการ
ปฏิรูปสุขภาพแหงชาติยังสามารถมีบุคลากรที่ท างานไปไดอยางตอเนื่อง 
 1.3  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) ให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์ความรู้ทางสาธารณสุขศาสตร์ไปใช้
อย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 

(2) ให้บัณฑิตมีความสามารถในการท าวิจัย โดยประยุกต์วิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์ไป
ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุขอย่างบูรณาการแบบองค์รวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(3) ให้บัณฑิตสามารถน าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน        
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(4) ให้บัณฑิตมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพชุมชนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. หลักสูตรสอดคล้องกับกรอบ   
มาตรฐานคุณวุฒิฯและดัชนีบ่งช้ี
ผลด าเนินงานของสกอ. และ
ความต้องการ/เปลีย่นแปลงของ
สังคม 

1.ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลาที่     
ก าหนด (ทุก 5 ปี)  
2. จัดท าแผนปฏิบตัิการเพื่อเป็นกรอบการ 
ด าเนินงานตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
ทุกปีการศึกษา 
3. ประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรทุก
ปีและน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน
ด าเนินงานในปีต่อไป 
4. รายงานผลระดมความคิดเห็น และ  
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานของ 
หลักสตูรในที่ประชุมคณาจารย์อยา่งน้อย 
2 เดือน/ครั้ง 

1. เอกสารหลักสตูรฉบับ
ปรับปรุง (มคอ.2)  
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 
3. รายงานผลการประเมิน
หลักสตูร (มคอ.7)  
4. รายงานการประชุม
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร 
5. รายงานการประชุมคณาจารย ์
6. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจและข้อเสนอแนะจาก
มหาบัณฑิตและผู้ใช้มหาบัณฑติ 
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2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

 5.ประมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ   
หลักสูตรและข้อเสนอแนะจากมหาบัณฑิต
ผู้ใช้มหาบัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ปี 

 

2. ส่งเสรมิการเรียนรู้ทีเ่น้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

1. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และการ 
   ประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน 
   ทุกรายวิชาและระบุไว้ในรายละเอียด 
   ของรายวิชา 
2. จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการ 
   จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
   ศูนย์กลางแก่อาจารย์ผู้สอน 

1. รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3)  
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางและการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง (มคอ.5)  
3. โครงการเพิ่มทักษะการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 

3. ส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้และ
การประเมินผลเพื่อให้บรรลุ
มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ทุกดา้น 

 
 
 

1. อบรมคณาจารย์ในการจัดท าและทวน
สอบรายละเอยีดของรายวิชาให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
2. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้
3. ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนของแต่ละ
รายวิชา 
4. น าผลประเมินรายงานผลกาด าเนินการ
ของรายวิชามาปรับปรุงรายละเอียดของ
รายวิชาทุกปี 
 

1. โครงการเพิ่มพูนทักษะการ
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู้ที่จัดโดยหลักสูตร 
2. รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3)  
3.รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา(มคอ.5)  
4. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
 

4. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
และทรัพยากรการเรียนการสอน
ที่จ าเป็นอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

1. ก าหนดแผนความต้องการและ
งบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตร 
2. อาจารย์ประจ าและบุคลากรสนับสนุน
ด้านการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ/วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 

1.รายการทรัพยากรการเรยีน
การสอนที่จ าเป็นในแต่ละปี
การศึกษา 
2.แผนพัฒนาและผลการ
ประเมินแผนพัฒนาบุคลากรของ
หลักสตูร 
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2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

5. เสริมสร้างความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

1. ส ารวจลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์
จากมหาบัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. ส ารวจความต้องการในการเพิ่มพูน
ทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา 
3. การจัดอบรมหลักสูตรที่เพิ่มพูนทักษะ
ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา 

1. ผลการส ารวจจากผู้ใช้
มหาบัณฑิต 
2. ผลการส ารวจความต้องการ
อบรมของนักศึกษา 
3. โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะ
ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4. ผลทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในการ 
ฝึกอบรม 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 
  ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ภาคฤดูร้อน   จ านวน  1  ภาคภาคละ  8  สัปดาห์  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ก าหนดระยะเวลาการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคเรียนปกติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550  
2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ถึง  เดือนธันวาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่ เดือนมกราคม     ถึง  เดือนพฤษภาคม 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน   ถึง  เดือนกรกฎาคม 

      ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ 

แพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางกายภาพ ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมจากสถาบันที่
กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 
2.50 หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
ข้างต้น และคาดว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 กรณีคะแนนสะสม
เฉลี่ยต่ ากว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์ในการท างานอย่างน้อย1 ปี และผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอ่ืนๆ 
ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550 

 (2) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับคุณสมบัติที่กล่าวในข้อ (1) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครและ
เข้าศึกษาต่อได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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 2.3   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 (1) นักศึกษาแรกเข้าท่ีมีพ้ืนฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 (2)ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับปริญญาตรี มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่าง

ไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมใหม่ที่กว้างขึ้น การเรียนส่วนใหญ่เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสมระหว่างการเรียนและการท างาน
ประจ าและปัญหาระหว่างการจัดท าวิทยานิพนธ์ 

 2.4   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 (1)จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียน การจัดท า
วิทยานิพนธ์ และการบริหารจัดการด้านเวลา 
 (2)จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน และการจัดท าวิทยานิพนธ์ เช่น การจัดตั้งคลินิกวิจัยให้
ค าปรึกษาด้านการจัดท าวิทยานิพนธ์ การประชุมวิชาการ การรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ การอบรมการเขียนบทความวิจัย เป็นต้น 
(3) จัดให้มีรายวิชาบังคับ ได้แก่ รายวิชาระเบียบวิจัยทางด้านสาธารณสุข เป็นวิชาที่นักศึกษา
ทุกคนต้องเรียน ซึ่งรายวิชาดังกล่าว มีเนื้อหาของรายวิชาเหมาะสมกับการปรับพ้ืน
ฐานความรู้ของนักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนฐานทางด้านสุขภาพอีกทั้งเหมาะสมกับการเสริมสร้าง
ความรู้ของนักศึกษาที่จบสายวิทยาศาสตร์แต่ไม่ได้ศึกษาทางด้านสาธารณสุข เช่นกัน 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
แผนการรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 

ระดับชั้นปี จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

แผน 
กแบบ ก

2 

แผนข แผน 
กแบบ 

ก2 

แผนข แผน 
กแบบ ก

2 

แผนข แผน 
กแบบ ก

2 

แผนข แผน 
กแบบ ก

2 

แผนข 

ชั้นปีที่ 1 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 
ชั้นปีที่ 2 - - 10 20 10 20 10 20 10 20 

รวม 10 20 20 40 20 40 20 40 20 40 
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- - 10 20 10 20 10 20 10 20 

2.6 งบประมาณตามแผน  
ใช้งบประมาณแผ่นดินตามปกติและงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้ 
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2.6.1 งบประมาณรายรับ(หน่วย: บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าลงทะเบียน 1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 25,000 บาทต่อคนต่อภาคการศึกษา 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ก. งบด าเนินการ 
-ค่าตอบแทนสอน/ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
-ทุนการศึกษาสนับสนุนการวิจัย/ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ 
-ค่าใช้สอย 
-ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
-ค่าสาธารณูปโภค 

 
360,000 
120,000 

 
180,000 
180,000 
120,000 

 
720,000 
240,000 

 
360,000 
360,000 
240,000 

 
720,000 
240,000 

 
360,000 
360,000 
240,000 

 
720,000 
240,000 

 
360,000 
360,000 
240,000 

 
720,000 
240,000 

 
360,000 
360,000 
240,000 

รวมงบด าเนินการ (ก) 960,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 
ข. งบลงทุน 
-ค่าครุภัณฑ ์

 
240,000 

 
480,000 

 
480,000 

 
480,000 

 
480,000 

รวมงบลงทุน (ข) 240,000 480,000 480,000 480,000 480,000 
รวมทั้งหมด (ก+ข) 1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

 
 

2.7  ระบบการจัดการศึกษา 
 ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550(ภาคผนวก ก) 
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2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาระหว่างหลักสูตรในมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
การเทียบโอนผลการเรียนหน่วยกิตรายวิชาเปิดให้เฉพาะหลักสูตรที่ด าเนินการตามมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  โดยต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  39หน่วยกิต 

 3.1.2โครงสร้างหลักสูตร  
(ก) แผน ก แบบ ก2 

 1. วิชาบังคับ  เรียนไม่น้อยกว่า   27 หน่วยกิต 
        1.1 กลุ่มวิชาแกน/วิชาชีพชีพทางสาธารณสุข บังคับเรียน  18 หน่วยกิต 
   - กลุม่วิชาสถิติการวิจัย/ชีวสถิติ    6 หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด 3 หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชาการบริหาร/การจัดการสาธารณสุข  3 หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย    3 หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ/ 
     พฤติกรรมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
   1.2 วิชาเฉพาะสาขา เลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   1.3 วิชาเลือก เลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  (ข) แผน ข 
       1. วิชาบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า    33 หน่วยกิต 
       1.1 กลุ่มวิชาแกน/วิชาชีพชีพทางสาธารณสุขบังคับเรียน 18 หน่วยกิต 
   - กลุม่วิชาสถิติการวิจัย/ชีวสถิติ    6 หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด 3 หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชาการบริหาร/การจัดการสาธารณสุข  3 หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย    3 หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ/ 
     พฤติกรรมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
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   1.2 วิชาเฉพาะสาขา เลือกไม่น้อยกว่า              12 หน่วยกิต 
   1.3 วิชาเลือก  เลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  2. สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

 
3.1.3รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 (ก) แผน ก แบบ ก2 
  1.  วิชาบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 
          1.1 กลุ่มวิชาแกน/วิชาชีพทางสาธารณสุข บังคับเรียน 18 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาสถิติการวิจัย/ชีวสถิติ      
4075201 สถิติเพ่ือการวิจัยทางด้านสาธารณสุข   3(3-0-9) 

   Statistics for Researchin Public Health 
4075206 ระเบียบวิจัยทางด้านสาธารณสุข    3(3-0-9) 

   Research Methodology in Public Health 
 - กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด      
 4075202 วิทยาการระบาดทางด้านสาธารณสุข   3(3-0-9) 
   Epidemiology in Public  Health 
 - กลุ่มวิชาการบริหาร/การจัดการสาธารณสุข    

4075203 การบริหารและการจัดการสาธารณสุข   3(3-0-9) 
   Administration and Management in Public Health 

- กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    
4075204 การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 3(3-0-9) 

  Environmental and Occupational Health Management 
- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ/พฤติกรรมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
4075205 พฤติกรรมศาสตรและการสร้างเสริมสุขภาพ   3(3-0-9) 

   Behavioral Science and Health Promotion 
  1.2 วิชาเฉพาะสาขา  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
   เลือกเรียนวิชาเฉพาะสาขาในรายวิชาต่อไปนี้ 
       ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

4075301 การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ    3(3-0-9) 
  Gerontological Health Management 
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 4075302 สุขภาพอาเซียน      3(3-0-9) 
   ASEAN Health   

4076303 การพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน   3(3-0-9) 
   Health Systems Development 

 
4076304 การสร้างทีมงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   3(3-0-9) 

   Team Building for Health Behavior Development 
4076408 การจัดการธุรกิจทางด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ  3(3-0-9) 

   Business Management in Health Services for the Elderly 
 
 1.3 วิชาเลือก  เลือกไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
  

4076401 การสัมมนาหัวข้อทางด้านสาธารณสุข   3(1-4-9) 
   Seminar on Public Health  

4076402 การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานสาธารณสุข 3(3-0-9) 
   Information Technology Management for Public Health 

4076403 ภาวะผู้น าในงานสาธารณสุข    3(3-0-9) 
   Leadership in Public Health 

4076404 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข     3(3-0-9) 
  Public Health Economics 
4076405 นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ    3(3-0-9) 

   Public Health Policy 
4076406 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  3(3-0-9) 

   Environmental and Health Impact Assesment 
4076407 การจัดบริการทางสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ   3(3-0-9) 

   Health Delivery Management for the Elderly 
2. วิทยานิพนธ์     ไม่น้อยกว่า 12หน่วยกิต 
4076001 วิทยานิพนธ    12 หน่วยกิต 

   Thesis 
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(ก) แผน ข 
  1.  วิชาบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาแกน/วิชาชีพทางสาธารณสุข บังคับเรียน      18    หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาสถิติการวิจัย/ชีวสถิติ      
4075201 สถิติเพ่ือการวิจัยทางด้านสาธารณสุข   3(3-0-9) 

   Statistics for Researchin Public Health 
4075206 ระเบียบวิจัยทางด้านสาธารณสุข    3(3-0-9) 

   Research Methodology in Public Health 
 - กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด      
 4075202 วิทยาการระบาดทางด้านสาธารณสุข   3(3-0-9) 
   Epidemiology in Public  Health 
 - กลุ่มวิชาการบริหาร/การจัดการสาธารณสุข    

4075203 การบริหารและการจัดการสาธารณสุข    3(3-0-9) 
   Administration and Management in Public Health 

- กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    
4075204 การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 3(3-0-9) 

  Environmental and Occupational Health Management 
- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ/พฤติกรรมศาสตร์  
4075205 พฤติกรรมศาสตรและการสร้างเสริมสุขภาพ   3(3-0-9) 

   Behavioral Science and Health Promotion 
  1.2 กุล่มวิชาเฉพาะสาขา เลือกเรียนวิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

4075301 การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ    3(3-0-9) 
  Gerontological Health Management 

 4075302 สุขภาพอาเซียน      3(3-0-9) 
   ASEAN Health   

4076303 การพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน   3(3-0-9) 
   Health Systems Development 

4076304 การสร้างทมีงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   3(3-0-9) 
   Team Building for Health Behavior Development 
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4076408 การจัดการธุรกิจทางด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ  3(3-0-9) 
   Business Management in Health Services for the Elderly 
 1.3 วิชาเลือก    เลือกไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
  

4076401 การสัมมนาหัวข้อทางด้านสาธารณสุข   3(1-4-9) 
   Seminar on Public Health  

4076402 การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานสาธารณสุข 3(3-0-9) 
   Information Technology Management for Public Health 

4076403 ภาวะผู้น าในงานสาธารณสุข    3(3-0-9) 
   Leadership in Public Health 

4076404 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข     3(3-0-9) 
  Public Health Economics 
4076405 นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ    3(3-0-9) 

   Public Health Policy 
4076406 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  3(3-0-9) 

   Environmental and Health Impact Assesment 
4076407 การจัดบริการทางสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ   3(3-0-9) 

   Health Delivery Management for the Elderly 
2. สารนิพนธ์     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4076101 สารนิพนธ์     6หน่วยกิต 

   Term paper 
หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

เกณฑก์ารประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ให้
ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้  

1.นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆภายนอกมหาวิทยาลัยได้โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรก่อนลงทะเบียนรายวิชา 
 2.รายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ให้ยกเว้นไม่ต้องเรียนส าหรับผู้เรียนที่มีคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 2.1  สอบผ่านเกณฑ์การประเมินเบือ้งต้นของมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ก่อนเข้าศึกษา 
 2.2  มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ว่าดว้ยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ก) 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 
                 3.1.4.1 แผน ก แบบก2 

รหัสวิชา ปีการศึกษา 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก2 

4075201 สถิติเพ่ือการวิจัยทางด้านสาธารณสุข 3(3-0-9) 
4075202 วิทยาการระบาดทางด้านสาธารณสุข  3(3-0-9) 
4075205 พฤติกรรมศาสตร์และการสร้างเสริมสุขภาพ 3(3-0-9) 
4075206 ระเบียบวิจัยทางด้านสาธารณสุข 3(3-0-9) 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียนรวม 12 
จ านวนหน่วยกิตสะสม 12 

 

 

 

 

 
รหัสวิชา ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 
4075203 การบริหารและการจัดการสาธารณสุข 3(3-0-9) 
4075204 การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 3(3-0-9) 
4075301 การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-9) 
4075302 สุขภาพอาเซียน 3(3-0-9) 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียนรวม 12 
จ านวนหน่วยกิตสะสม 24 

 
 

รหัสวิชา ปีการศึกษา 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก2 

40764XX วิชาเลือก 3 
4076001 วิทยานิพนธ์ 3 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียนรวม 6 
จ านวนหน่วยกิตสะสม 30 
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 รหัสวิชา 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต 

แผนก แบบ ก2 
4076001 วิทยานิพนธ์ 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียนรวม 9 
จ านวนหน่วยกิตสะสม 39 

 
3.1.4.2  แผนข  

รหัสวิชา ปีการศึกษา 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

หน่วยกิต 
แผน ข 

4075201 สถิติเพ่ือการวิจัยทางด้านสาธารณสุข 3(3-0-9) 
4075202 วิทยาการระบาดทางด้านสาธารณสุข  3(3-0-9) 
4075205 พฤติกรรมศาสตร์และการสร้างเสริมสุขภาพ 3(3-0-9) 
4075206 ระเบียบวิจัยทางด้านสาธารณสุข 3(3-0-9) 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียนรวม 12 
จ านวนหน่วยกิตสะสม 12 

 

 

 

 

 
รหัสวิชา ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต 
แผน ข 

4075203 การบริหารและการจัดการสาธารณสุข 3(3-0-9) 
4075204 การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 3(3-0-9) 
4075301 การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-9) 
4075302 สุขภาพอาเซียน 3(3-0-9) 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียนรวม 12 
จ านวนหน่วยกิตสะสม 24 
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รหัสวิชา ปีการศึกษา 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หน่วยกิต 
แผน ข 

40764XX วิชาเลือก 3 
4076303 การพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน 3 
4076304 การสร้างทีมงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 3 
4076101 สารนิพนธ์     3 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียนรวม 12 
จ านวนหน่วยกิตสะสม 36 

 
 
 

 
 รหัส

วิชา 

ปีการศึกษา 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หน่วยกิต 
แผน ข 

4076101 สารนิพนธ์     3 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียนรวม 3 

จ านวนหน่วยกิตสะสม 39 
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3.1.5ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาบังคับ        
กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข   
 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

4075201 สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านสาธารณสุข   3(3-0-9) 
  Statistics for Research in Public Health 

  ความรู้เกี่ยวกับสถิติ การลงรหัสในแบบสอบถามและการน าเข้าข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยสถิติ
พารามิเตอร์ และสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์ความ
ถดถอยพหุคูณ การประยุกต์ใช้สถิติในงานวิจัยทางสาธารณสุข ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  Principle of statistics, coding form and importing data in 
statistic program,hypothesis testing, comparing two continuous/categorical variables, 
bivariate analysis by parametric and non-parametric, simple regression analysis, 
multiple regression analysis, statistic application in public health research, computer 
skills for data analysis, data presentation, and data interpretation 

 
4075206 ระเบียบวิจัยทางด้านสาธารณสุข    3(3-0-9) 
  Research Methodology in Public Health  

  การวางแผนงานวิจัย การก าหนดปัญหา ค าถามการวิจัย สมมติฐานและ
วัตถุประสงค์การวิจัย  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
การก าหนดขนาดตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล และ
จรรยาบรรณการวิจัย 

 Planning research study , identify problems and research 
questions, hypothesis and objective of research,  review literature and study research 
design including quantitative and qualitative research,  sample size determination, 
data collection, data analysis and research ethics 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด 
4075202 วิทยาการระบาดทางด้านสาธารณสุข   3(3-0-9) 
  Epidemiology  in Public  Health 
   ศึกษาความส าคัญและขอบเขตทางระบาดวิทยาตัวชี้วัดของการเกิดโรค
ธรรมชาติของการเกิดโรคปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคการวัดความถี่และความสัมพันธ์ของ
การเกิดโรคโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ากระบวนการเกิดโรคในมนุษย์การเฝ้าระวังและการสอบสวน
โรคทางระบาดวิทยาการศึกษาทางระบาดวิทยา เชิงพรรณนา เชิงวิเคราะห์และเชิงทดลอง การน า
หลักการและวิธีการทางระบาดวิทยามาประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข 
   Scope of epidemiology, determinants of disease, natural 
history of disease, factor associated with the diseases, measure of frequency and 
association of disease, Emerging and Re-emerging disease, disease development 
process in human, surveillance and investigation, epidemiological study descriptive 
analytical and experimental, the application of principle and epidemiological 
methods for public health approach 

 
กลุ่มวิชาการบริหาร/การจัดการสาธารณสุข 

4075203 การบริหารและการจัดการสาธารณสุข   3(3-0-9) 
  Administration and Management in Public Health 

  ทฤษฎีและความหมาย ทางการบริหาร หลักการและกระบวนการ
บริหารงานสาธารณสุข การพัฒนาองค์การ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาระบบสุขภาพ การด าเนินงานด้านสุขภาพ การบริหารงานจัดการบุคคล หน่วยงาน และองค์กร
ด้านสุขภาพแนวใหม่ ภายใต้จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพการประกันคุณภาพในงานสาธารณสุข
หลักการ ทฤษฎี ในการวางแผนโครงการด้านสุขภาพ 

Theory and definition of management, principle and process of 
public health administration, organization development, analysis and synthesis of 
factors associated with the development of health system, public health practice, 
the administration management agencies and innovative in health organizations on 
ethics and legal profession, the quality assurance in public health, the theory and 
principle of health project Planning 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

กลุ่มวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
4075204 การจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย  3(3-0-9) 
  Environmental and Occupational Health Management 
   ทฤษฎีแนวคิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดล อมและอาชีวอนามัยการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  ที่มีผลต่อสุขภาพการประเมินความเสี่ยงสิ่งคุกคามสุขภาพการ
ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมการจัดการ
อันตรายจากการประกอบอาชีพมาตรการทางกฎหมายส าหรับการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
   Theory  and concepts of environmental and occupational 
health management, environmental changesdetermining healthin populations, health 
hazard risk assessment, appropriate management system applications for 
environmental and health effect protection, occupational hazard management, laws 
and regulations relating to environmental and occupational health 
 

กลุ่มวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ/พฤติกรรมศาสตร์ 
4075205 พฤติกรรมศาสตรและการสร้างเสริมสุขภาพ  3(3-0-9) 
  Behavioral Science and Health Promotion 
   ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ แนวคิดสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับสภาวะสุขภาพการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
       Theory of behavioral sciences, concept of health education 
and health promotion, social, economic and culture change relations with health 
conditions, theory of behavioral sciencesapplication for health factor analysis 
 

4076408 การจัดการธุรกิจทางด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ  3(3-0-9) 
  Business Management in Health Services for the Elderly 
   แนวคิดทางด้านธุรกิจ การตลาด ในการจัดสถานบริการทางด้านสุขภาพ 
สถานบริบาล ที่พักอาศัย องค์ประกอบที่จ าเป็น เพ่ือความเหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรม 
   Concept of business and marketing for health services 
management, hospitality, retirement community that related to the cultural context 
in the Elderly 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะสาขา      
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

4075301 การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ    3(3-0-9) 
 Gerontological Health Management 
  ความหมาย ความส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ 

รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ ทฤษฎีการสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ  การจัดระบบการดูแล
ระยะยาว  นโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุและการจัดสวัสดิการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ          
การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านสุขภาพและสังคมในผู้สูงอายุและแนวทางการจัดบริการเพ่ือการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน 

  Definition and importance of the elderly, theory of Aging, 
physical, psychological , and psychosocial changes in the Elderly, elderly care in 
foreign countries, promotion health in the elderly, environment for the elderly, long-
term care system. Policy and welfare to improve the quality of life in the elderly, 
analyze health problems and develop programs for the elderly in community 
 
4075302 สุขภาพอาเซียน      3(3-0-9) 
  ASEAN Health  

  ระบบสุขภาพ และการสาธารณสุขของประเทศในภูมิภาคอาเซียนอธิบาย
สาเหตุ และการป้องกันการเจ็บป่วย การส่งเสริมสุขภาพและการฟ้ืนฟูสุขภาพ ตลอดจนรวมทั้งการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของการดูแลสุขภาพของประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนตามมิติทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

  Principle of public health and health systems in ASEAN’s 
countries, milestone of health problems, health promotion, health prevention and 
rehabilitation. Analyze the health care in ASEAN’s countries according to the social 
dimensions and cultural differences 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
4076303 การพัฒนาระบบสุขภาพอย่างย่ังยืน   3(3-0-9) 
  Health Systems Development  
   ความหมายของระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพทั้งในอดีต ปัจจุบัน 
และแนวโน้มในอนาคต แนวคิดและรูปแบบการบริการสุขภาพแผนพัฒนาสุขภาพ นวัตกรรมสุขภาพ
ของประเทศ การน าความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาใช้ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน แนวคิด
และหลักการท างานในชุมชนที่บูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ  การส่งเสริมบทบาทของ
ชุมชนในการพัฒนาสุขภาพ  การวิเคราะห์ชุมชน การปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในชุมชนและการ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืนของชุมชน 
   Meaning of health system factors that effects health in past 
present and trend of future, concept and pattern of health service plan, 
development health innovation, health knowledge of sociology and humanities to 
integrate community health, concept of participatory in community and partners, 
promote community role to develop community health, community diagnosis, adapt 
technologies include local to development health sustainable community 

 
4076304 การสรางทีมงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   3(3-0-9) 
  Team Building for Health Behavior Development 
   แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาสมรรถนะ กลยุทธ์การเสริมสร้างพลังในองค์กร
และชุมชนการวิเคราะห์พฤติกรรมภายในองค์กรและชุมชนการพัฒนาภาวะความเป็นผู้น าของทีมงาน
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพการบริหารความขัดแย้งในองค์กรการพัฒนางานพฤติกรรมสุขภาพในสถาน
บริการสุขภาพและชุมชน 
   Theory and concepts of competency development, strategies 
for organization and community empowerment, leadership development for team 
building of health behavior, conflict management in organization, health behavior 
development in health office and communities 
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ค. หมวดวิชาเลือก     
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
4076401 การสัมมนาหัวข้อทางด้านสาธารณสุข   3(1-4-9) 
  Seminar on Public Health 
   การค้นหาปัญหาทางด้านสาธารณสุขทั้งระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับ
ท้องถิ่น การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยที่เหมาะสมในพ้ืนที่ การน าเสนอปัญหาทางด้านสาธารณสุข การ
น าเสนอผลงานวิจัย การวิพากษ์บทความทางด้านสาธารณสุข การจัดเตรียมต้นเรื่องวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ตีพิมพ์ การส่งบทความตีพิมพ์ และเทคนิคการน าเสนอผลงานวิจัยทางด้านสาธารณสุข 

Research a global health problem, regional and local level, 
research proposal developing appropriate in area base, presentinghealth problem, 
presenting research results, the article critical in public health, the thesis preparation 
for publication, the articles publication, and presenting technique in public health 
research results 
  
4076402 การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสาธารณสขุ 3(3-0-9) 
  Information Technology Management for Public Health 

  ความส าคัญของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดระบบข้อมูล การวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบข้อมูล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ การใช้ฐานข้อมูลในการสืบค้น การน าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือบริหาร
จัดการระบบข้อมูลข่าวสารในงานสาธารณสุข รวมทั้งศึกษาผลกระทบของระบบข้อมูลที่มีผลต่อการ
บริหารงานในองค์กรสาธารณสุข 
  The importance of information technology systems, analyze 
and develop information technology systems in public health. Using a database to 
search information. Apply computer network systems to manage information in 
public health. Studying the impact of information technology systems on the 
management of the public health organization 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

4076403 ภาวะผนู าในงานสาธารณสุข    3(3-0-9) 
  Leadership in Public Health 

  แนวคิด ทฤษฎีและความหมายภาวะผู้น า การสร้างศักยภาพผู้น า ในงาน
สาธารณสุขจิตวิทยาการบริหารและภาวะผู้น า หลักธรรมาภิบาลของผู้น า ผู้น ากับการตัดสินใจในงาน
สาธารณสุข ผู้น าการเปลี่ยนแปลง การประเมินและวิเคราะห์ความเป็นผู้น าแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู้น า 

Concepts theories and definition of leadership,public health 
leadership empowerment, management psychology and leadership, the good 
governance of the leaders, decision making for leader in public health, transactional 
leadership, leadership assessment analysis, the guidelines for leadership 
development 
   
4076404 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข    3(3-0-9) 

  Public Health Economics 
   การประยุกต์วิชาเศรษฐศาสตร์ เพ่ือน ามาใช้ในงานด้านสาธารณสุข และ
สุขภาพอนามัย โดยเน้นถึงความส าคัญของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้ได้ประโยชน์
สูงสุด และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ในเรื่องการให้บริการสาธารณสุข การบริการการรักษาพยาบาล 
การจัดสรรงบประมาณและการประเมินโครงการสาธารณสุขตลอดจนความสัมพันธ์ของงาน
สาธารณสุขกับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  Applied Economics to health economics by emphasizing on 
the limited resources In regard to health services, hospital services, and evaluation of 
public health programs, budget management and the health program evaluation. 
The relationship of health economics and the National Economic and Social 
Development Plan 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
4076405 นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ    3(3-0-9) 
  Public Health Policy 

  แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ 
นโยบายสาธารณสุขระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ตัวแบบในการศึกษาวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณสุข กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณสุข การก าหนดปัญหา การก าหนดนโยบาย การ
ยอมรับ การวิเคราะห์ทางเลือก การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย  

  Concepts theories and principle of public health policy, public 
health policy in national regional and global, the models of public health policy 
analysis, public health policy process including  problem  identification, policy 
formulation, policy adoption,analysis of Alternatives, policy formation and policy 
evaluation 

 
4076406 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  3(3-0-9) 
  Environmental  and Health Impact Assessment 
   หลักการของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ การวิเคราะห์
และการบริหารโครงการรูปแบบการประเมินและการออกแบบการประเมินการวิเคราะห์และแปลผล
ข้อมูลการเขียนโครงการประเมินผลทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การเขียนรายงานผลประเมิน 
   Principlesof health and environmental impact assessment, 
analysis and management in project, evaluation model and design, data analysis and 
interpretation, evaluation of health and environmental impact assessment project 
and report writing 
 
4076407 การจัดบริการทางสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ   3(3-0-9) 
  Health Delivery Management for the Elderly 
   แนวคิดการจัดบริการสุขภาพและการให้บริการทางสังคมให้เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ โดยค านึงถึงความสอดคล้องทางด้านวัฒนธรรม และการด ารงชีวิต 
   Concept of appropriate health care delivery and social services 
for the different elderly groups by considering on the cross cultural and life style on 
the elderly 



(มคอ.2)  หน้า 37 

 

 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
ง. วิทยานิพนธ์ 
 
4076001 วิทยานิพนธ์      12หน่วยกิต 
  Thesis 
   วิจัยในหัวข้อเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
ทางด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคและการฟ้ืนฟูสภาพ  รวมทั้ง
ระบบสุขภาพในชุมชน 
   Research topics related to management and development 
solutions to improve the health problems including health promotion, health 
prevention, curative and rehabilitation, community health 
 
จ. สารนิพนธ์ 
4076101 สารนิพนธ์      6หน่วยกิต 

Term Paper      
  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านสาธารณสุข การ

ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคและการฟื้นฟูสภาพ  รวมทั้งระบบสุขภาพในชุมชน 
  The independent study on the development of health 
promotion including health promotion, health prevention, curative and rehabilitation, 
community health 
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3.2 ชื่อ-สกุลต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ-สาขา 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ผลงาน 
ทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน  
ชม./ป ี

เดิม ใหม ่

1. รอง
ศาสตราจารย์ 

นายจักรกฤษณ์   
พิญญาพงษ์ 

ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539 
ส.บ.(บริหารสาธารณสุข)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2537 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  
วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
2535 

ภาคผนวก 
ค 

- 9 

2. อาจารย์ นางสาวกิตติ
วรรณ 
จันทร์ฤทธิ์ 

Ph.D. (Applied Gerontology) 
University of North Texas. 
USA.,2554 
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2542 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  
วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
,2535 

ภาคผนวก 
ค 

- 9 

3. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายศรัณยู   
เรือนจันทร์ 

ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
,2555 
ศศ.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
,2550 
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2536 

ภาคผนวก 
ค 

- 9 
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ที ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ-สาขา 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ผลงาน 
ทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน  
ชม./ป ี

เดิม ใหม ่

4. อาจารย์ นายพงษ์ศกัดิ์ 
อ้นมอย 

ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัย
นเรศวร ,2559 
ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2551 
วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ม2547 

ภาคผนวก 
ค 

- 6 

5. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวณิชารีย์ 
ใจค าวัง 

ปร.ด.(การศึกษาและการพัฒนสังคม)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,2553 
พย.ม.(การพยาบาลชุมชน) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,2544 
ส.บ.(บริหารสาธารณสุข)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
,2539   
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยพยาบาลล าปาง ,2534 

ภาคผนวก 
ค 

- 6 
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3.2.2อาจารยป์ระจ า 

 
 
 

ที ่
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

 
คุณวุฒิ-สาขา 

 

ภาระงานสอน 
ชม./ป ี

เดิม ใหม ่

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายเรืองเดช  วงศ์หล้า Ph.D. (Educational Research 
and Computer) University of 
North Texas,USA,2527 
M.S. Mathematics University of 
North Texas,USA,2522 
กศ.บ การสอนคณิตศาสตร์ วิทยาลัย
วิชากรศึกษาประสานมิตร,2522 
ป.กศ.สูง การสอนคณิตศาสตร์  
วิทยาลัยครูเชียงใหม่,2511 
ป.กศ.วิทยาลัยครูเชียงใหม่,2509 

 3 

2 รอง
ศาสตราจารย์ 

นางฉัตรนภา พรหมมา ค.ด.(การวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2528 
ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2521 
กศ.บ(คณิตศาสตร์)มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ,2514 

 3 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางรัชนี เพ็ชรช้าง ปร.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2556 
วท.ม.(การสอนชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2531 
กศ.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒพิษณุโลก,2524 
 
 

 3 
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ที ่
ต าแหน่ง

ทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
 

คุณวุฒิ-สาขา 
 

ภาระงานสอน 
ชม./ป ี

เดิม ใหม ่

4 อาจารย์ นางยุพิน  เถื่อนศรี ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2552  
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2540 
บช.บ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ, 
2530 

 3 

5 อาจารย์ นางจงรัก   ดวงทอง ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร,2548 
วท.บ(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์,2543 
ค.บ.(สุขศึกษา),สถาบันราชภฏั
อุตรดิตถ์,2542 

 9 

6 อาจารย์ นายเผด็จการ กันแจ่ม ศษ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
ศษ.บ.(สุขศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2542 

 9 

7 อาจารย์ นางสุนีย์  กันแจ่ม ส.ม.(สุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2552 
วท.บ (สาธารณสุขชุมชน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2548 

 9 
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ที ่
ต าแหน่ง

ทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
 

คุณวุฒิ-สาขา 
 

ภาระงานสอน 
ชม./ป ี

เดิม ใหม ่

8 อาจารย์ นายธนากร  ธนวัฒน ์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
ของมนุษย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
,2560 
วท.ม.(กายภาพบ าบัด) มหาวิทยาลัย
นเรศวร,2552 
วท.บ.(กายภาพบ าบัด) มหาวิทยาลัย
นเรศวร,2550 

 9 

9 อาจารย์ นายกฤษณะ  ค าฟอง ปร.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2556 
วท.ม(การจัดการทรัพยากรธรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)มหาวิทยาลัย
นเรศวร,2547 
สบ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2545 

 3 

10 อาจารย์ นางสาวสุภาพร  
พงศ์ธรพฤกษ์ 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร,2552 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร,2545 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล,2539 

 3 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ที ่
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

 
คุณวุฒิ-สาขา 

 

ภาระงานสอน 
ชม./ป ี

เดิม ใหม ่

1 ศาสตราจารย์ นางสาวลักขณา  
ไทยเครือ 

Ph.D.(Epidemiology)  Johns 
Hopkins University.2546 
M.sc.(Epidemiology) University 
of California.2538 
พ.บ.(แพทย์ศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2531 

 1.5 

2 รอง
ศาสตราจารย์ 

นางพรรณี 
บัญชรหัตถกิจ 

Doctor of Public Health 
(Dr.PH.) (Health Education and 
Behavioral Science),2551 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยมหิดล,2531 
ค.บ.(วิชาเอกสุขศึกษาและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2526 

 1.5 

3 ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ 

นายอนุรักษ์   
ปัญญานุวัฒน์ 

Ph.D. (Continuing Education) 
University of New Englang,2528 
Master of Science (Adult 
Education)University of 
Hull,2521 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2515 

 1.5 
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ที ่
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

 
คุณวุฒิ-สาขา 

 

ภาระงานสอน 
ชม./ป ี

เดิม ใหม ่

4 ผู้ช่วยศาตรา
จารย์ 

นายศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2552 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร,2545 
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2533 

 1.5 

5 นักวิชาการ
สาธารณสุข
ช านาญการ 

นางดวงกมล ภูนวล ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัย-
นเรศวร,2556 
วท.ม (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
,2538 
พย.บ(พยาบาลศาสตร์)วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์,2531 

 1.5 

6 นักวิชาการ
สาธารณสุข
ช านาญการ 

นายนิพิฐพนธ์ แสงด้วง ปร.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2560 
ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2550 
สศ.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2541 

 1.5 

7 อาจารย์ นายวัชรินทร์ พอสม ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัย
นเรศวร,2558 
ค.ม.(บริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2545 
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2536 

 1.5 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
  มีการฝึกปฏิบัติภาคสนามซึ่งเป็นภาคปฏิบัติในรายวิชาที่ก าหนดตามค าอธิบายรายวิชา 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย 
       5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

 การท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยให้นักศึกษา
เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับย่อและฉบับเต็มรูปมีการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียบเรียงรายงานผลการวิจัย
การเสนอรายงานผลการวิจัยนอกจากนี้ ให้มีการเขียนบทความสรุปผลการวิจัยตี พิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยหรือการออกแบบการวิจัย 
 (2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
 (3) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางสถิติ 
 (4) มีความสามารถในการประสานงานและปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและหน่วยงานอ่ืน 

(5) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูดที่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 
 (6) มีองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการท าวิทยานิพนธ์ 

5.3  ช่วงเวลา 
 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  แผนกแบบ ก 2    วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต 

แผน ข     สารนิพนธ์ 6  หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ  

(1) ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ 

(2) มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาและพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสัปดาห์เพ่ือ
น าเสนอผลความก้าวหน้า 

(3) จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานมีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน 

(4) มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือสารเคมีตลอดการ
ท างานนอกเวลา 
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(5) มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
และในห้องปฏิบัติการของหลักสูตร 
5.6  กระบวนการประเมินผล 

(1) ประเมินคุณภาพของเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ า
สาขาวิชา 

(2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากการ
สังเกตและการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร 

(3) จัดให้มีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์การประเมินผลงาน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาลักษณะพิเศษของบัณฑิต 

คุณลักษะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.มีความรอบรู้และความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎี
ทางการสาธารณสุขและศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง
สามารถประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ เ พ่ือ
วิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
และเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชน 

1. จัดหรือสนับสนุนให้เข้าร่วมการประชุม
วิชาการและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ทางการสาธารณสุข 
2. จัดสัมมนาหรืออบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ทางสาธารณสุข 

2. มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์งาน
วิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพประชากร
และเพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ซับซ้อนได้อย่าง
เป็นระบบ 

1. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเชิง 
บูรณาการกับการท างาน (Work–integrated 
Learning : WiL) เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์
วิชาชีพตรงกับสาขาวิชา ท าให้เกิดการพัฒนา
ตนเองและมีผลการเรียนที่ดีข้ึน 
2. หลักสูตรมีการส่งเสริมให้ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของหลักสูตร เช่น การบริการวิชาการ 
การเป็นผู้ช่วยวิจัย เพ่ือให้ได้เรียนรู้การน าทฤษฏี
ต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ท าให้เกิด
ทักษะด้านการปฏิบัติการในรายวิชาและงาน
ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ 

3. มีภาวะผู้น าสามารถท างานเป็นทีมร่วมกับ 
สหสาขาวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องในการวาง
แผนการบริหารจัดการการก ากับดูแลโครงการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขระดับท้องถิ่นประเทศ
และนานาประเทศได้ 
 

1. ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคมให้
เหมาะสม 
2. จัดกิจกรรม/โครงการอบรมที่ช่วยสร้าง
จิตส านึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
3. จัดให้มีการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพ่ือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม 

4. มีคุณธรรมจริยธรรมในการชี้น าความถูกต้อง
ให้กับสังคมสามารถจัดการแก้ไขปัญหาและ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงานภายใต้
กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 

จัดกิจกรรมเสริมความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม
และข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประพฤติผิดเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สาธารณสุข 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) สามารถให้เหตุผลและตัดสินเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 2) สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมและข้อโต้แย้งโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น 
 3) มีจริยธรรมในการท าวิจัยและงานวิชาการ 
 4) เป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
 5) ชี้น าความถูกต้องแก้ไขปัญหาจริยธรรมเพื่อให้เกิดความชอบธรรมของสังคม 
 6) สามารถปกป้องสิทธิของบุคคลครอบครัวชุมชนและกลุ่มประชากร 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  (1) ก าหนดให้ทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
เกิด ความตระหนักในคุณค่าของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  (2) ก าหนดให้มีการสร้างวัฒนธรรมในองค์การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย เคารพใน
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในคุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  (1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา 
ครบถ้วน เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นอย่างผู้มีความรับผิดชอบ 
  (2) ประเมินผลจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
  (3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม ที่แสดงถึงความมีวินัย ความพร้อมเพรียงความ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ความรักสามัคคี 

2.2 ด้านความรู้ 
    2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  1) มีความรอบรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการ
สาธารณสุขและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสามารถน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการ
ปฏิบัติอย่างเป็นองค์รวม 
  2) มีความรู้ทางวิทยาการที่ทันสมัยทางการสาธารณสุขและเฉพาะสาขาวิชาที่ศึกษา
อย่างลึกซึ้ง 
  3) สามารถใช้ผลการวิจัยในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและเฉพาะสาขาวิชา 
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  4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องต่างวัฒนธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากร 
 2.2.2กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีลักษณะยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมใน
ลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ใน
รายวิชาที่สอนได้อย่างกลมกลืน 
  (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง 
 2.2.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) ประเมินด้วยการทดสอบย่อย สอบปลายภาคการศึกษา 
  (2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียน   
  (3) ประเมินจากการน าเสนองานทั้งที่เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล  

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  1) สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ความรู้จากศาสตร์ทางการสาธารณสุขและศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปพัฒนางานด้านสาธารณสุขและเฉพาะสาขาวิชา 
  2) สามารถบูรณาการความรู้จากทฤษฎีทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
  3) มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์รูปแบบ/นวัตกรรม/แนวปฏิบัติ
ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบุคคลครอบครัวกลุ่มและชุมชน 
  4) สามารถวิเคราะห์วางแผนก ากับและประเมินผลโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขที่ซับซ้อนของบุคคลครอบครัวกลุ่มและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.3.2กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 

และแก้ปัญหา 
 (2) จัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
 2.3.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่ขั้นสังเกต ค าถาม สืบค้น คิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา 

(2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานในห้องเรียน 



(มคอ.2)  หน้า 50 

 

(3) ประเมินด้วยการให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงานนั้น 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1) มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพและการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว
และชุมชนในการด าเนินงานตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
  2) มีความสามารถในการบริหารจัดการแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ ์
  3)  มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้งวิชาชีพและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง 
  4) แสดงออกซึ่งทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมสามารถประสานงานและร่วม
ท างานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ในการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นให้นักศึกษามีความร่วมมือกันระหว่างอาจารย์

ผู้สอนกับนักศึกษาในการเรียนรู้พัฒนาการเรียนรู้ที่จะต้องฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การใช้หลักการ
ระดมสมอง (Brainstorming) และสรุปผลจากการระดมสมองไปใช้ในการวางแผน เพ่ือจัดการปัญหา 
ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจใน
วัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในรายวิชาต่างๆ 

 2.4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 ใช้การสังเกตพฤติกรรมการประเมินตนเองประเมินจากการท างานกลุ่มและงานที่
มอบหมายตลอดจนการประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติเพ่ือน ามาใช้ศึกษาค้นคว้าสรุปและ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านต่างๆได้ 
  2) สามารถสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวง
วิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป 
  3) สามารถเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมีมาตรฐานทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
ในหลากหลายสถานการณ์ ดังนี้ 

(1) การค้นคว้าบทความ งานวิจัย และงานที่ได้รับมอบหมายผ่านระบบสารสนเทศทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ 

(2) ใช้ทักษะทางด้านสารสนเทศในการค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
(3) ใช้ความรู้ทางชีวสถิติในการวิเคราะห์ผลของปัญหาด้านสาธารณสุขศาสตร์ได้  

   2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี 
   ใช้การสอบข้อเขียนการสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติการแสดงความคิดเห็นในขณะ
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียนหรือประเมินจากการท าแบบฝึกหัดและงานที่มอบหมายตลอดจนประเมินจาก
การน าเสนอ ผลงานในชั้นเรียน 
 
3. แผนที่แสดงความกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) (รายละเอียดดังแสดงหน้าที่ 47 ถึง 52) ผลการเรียนรู้ในตารางมี
ความหมายดังนี้ 
 



 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1.หมวดวิชาบังคับ     
กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข 

- กลุ่มวิชาสถิติการวิจัย/ชีวสถิติ 

4075201  สถิติเพ่ือการวิจัยทางด้าน
สาธารณสุข    

4075206  ระเบียบวิจัยทาง
สาธารณสุข  
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

 

- กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด 

4075202  วิทยาการระบาดทางด้าน
สาธารณสุข 



- กลุ่มวิชาการบริหาร/การจัดการสาธารณสุข 

4075203  การบริหารงานและการ
จัดการสาธารณสุข 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
- กลุ่มวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
4075204  การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม             
และอาชีวอนามัย                      

- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ/พฤติกรรมศาสตร์ 
4075205   พฤติกรรมศาสตรและการสร้างเสริม
สุขภาพ                      

2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
4075301การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ                      
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
4075302 สุขภาพอาเซียน                      
4076303 การพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน                      
4076304   การสรางทมีงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ                      
4076408  การจัดการธุรกิจทางด้าน 
สุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
 
3. หมวดวิชาเลือก  
3.1 รายวิชาเลือก 
4076401   การสัมมนาหัวข้อทางด้าน 
               สาธารณสุข                      

4076402การจัดการระบบเทคโนโลย ี
             สารสนเทศเพ่ืองานสาธารณสุข                      

4076403ภาวะผูน าในงานสาธารณสุข                      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) (ต่อ) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
4076404เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข                      

4076405   นโยบายสาธารณะ 
ด้านสุขภาพ                      

4076406   การประเมินผลกระทบ             
               สิ่งแวดลอมและสุขภาพ                      

4076407การจัดบริการทางสุขภาพ 
ส าหรับผู้สูงอายุ                      

4076408การจัดการธุรกิจทางด้าน 
สุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) (ต่อ) 
 
 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ด้านทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
4. หมวดวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
4076001   วิทยานิพนธ ์                       
4076101   สารนิพนธ ์                      

 
 
 
 
 
 
 
 

(มคอ. 2) หน้า58 



 

 

 
 

(มคอ. 2) หน้า 59 
 

 
 

 

 

 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
  
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)  
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิเพ ื่อทวนสอบเพ่ือสุ่มตรวจสอบรายวิชารายงาน
โครงงานหรืองานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
  2.1.2 การประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
และคณะกรรมการประจ าคณะก่อนการประกาศผล 

  2.1.3 มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบป้องกัน 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 2.2.1 วิเคราะห์ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ในด้านของระยะเวลาในการได้งานท า

ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
 2.2.2 ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
 2.2.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 2.2.4 การประเมินต าแหน่งงาน หรือความก้าวหน้าในสายงาน 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full  
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Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ทั้งนี้ โดยให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง เกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพ่ือขอส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ฉบับที่ 2 (ภาคภนวก ก) ต้องเรียนครบตามรายวิชาและ
จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

3.2 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้นพร้อมทั้ง
เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการปฐมนิเทศเพ่ือปลูกฝังจรรยาบรรณในการท างานแก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้และมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณความเป็นครูให้แก่คณาจารย์ อีกทั้ งตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ รู้จักการท างานร่วมกันและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรักความศรัทธาต่อวิชาชีพ มี
จรรยาบรรณของความเป็นครู เอาใจใส่ในการพัฒนานักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่องเ พ่ือจะได้น ามาพัฒนาการสอนและการ
วิจัย และพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพด้านต่างๆ สามารถปฏิบัติภารกิจในฐานะเป็นอาจารย์
ที่ดีที่มีต่อผู้เรียนและสถาบัน 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการจัดกาเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผลที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นเป็นประจ า 
 2.1.2 จัดให้มีทุนส าหรับการฝึกอบรมภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
  2.2.1 จัดให้มีทุนส าหรับการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 
  2.2.2 จุดให้มีทุนส าหรับการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งในระดับประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
  2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ 
  2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการมีต าแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้น 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.การก ากับมาตรฐาน 
 มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ระบบกลไกเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรโดยด าเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพดังนี้ 

1.1.1 วางแผนและควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

1.1.2  มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดท ารายละเอียดรายวิชา การจัดการเรียน

การสอนการประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานของรายวิชา 

1.1.3 ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

 1.2 คณะกรรมการประจ าคณะ ท าหน้าที่ควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพ

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 

 

2.บัณฑิต 

มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ต้องผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึง
พอใจของผู้ให้บัณฑิตด าเนินการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือ
น าข้อมมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษาดังนี้ 

2.1 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 ส ารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปี จากภาวการณ์ได้งานท าบัณฑิต 

และจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องกับความต้องการแรงงาน 

2.3 ให้มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบของหลักสูตร 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
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3.นักศึกษา 
 3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
  มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อก าหนดของหลักสูตร
และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 3.2 ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ระหว่างและจบการศึกษา การให้ค าปรึกษา และแนะแนว
แก่นักศึกษา 
  3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษา 
  3.3.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ที่สังกัดคณะ ซึ่งคณะมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการให้แก่นักศึกษา    
 3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อเรียกร้องของนักศึกษา 
  3.3.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ต ารา 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การ
อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
  3.3.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการ ทั้งนี้
ภายใต้กระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของคณะกรรมการคณะหรือมหาวิทยาลัย 
4.อาจารย์ 
 4.1ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
      4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ โดยก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ที่รับใหม่ต้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในแต่ละอัตรา และก าหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับในอัตรานั้น ๆ 
     4.1.2 การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้สมัคร 
การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการสอบสวน หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ 
     4.1.3 มีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ การจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษากับ
อาจารย์ใหม่ ในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ 
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     4.1.4 มีคู่มือการให้การปรึกษากับอาจารย์ใหม่เพ่ือเป็นแนวทางการท างานกับนักศึกษา 
และให้อาจารย์ ใหม่จัดท าตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบ เพ่ือขอค าปรึกษาด้านวิชาการ 
     4.1.5 มหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เป็น
ระยะเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 
 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  ก าหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาร่วมสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ
มาให้กับนักศึกษาในบางรายวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญหรือมีความส าคัญกับการน าไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางชั่วโมง โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรจากผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การติดตามและทบทวนหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร ก ากับการจัดท า
รายวิชา วางผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรม และการประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร 
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่
จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ด าเนินไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ทีไ่ด้วางแผนไว้ 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
      มีการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษาหนึ่งคนต่อปี และมีการค านวณรายรับจาก
งบประมาณแผ่นดินและรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของ
หลักสูตร 
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 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 คณะมีความพร้อมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียน เครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลทางระบบอินเทอร์ เน็ต นอกจากนี้
ส านักวิทยบริการมีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืนๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นส่วน
ระดับคณะมีหนังสือ ต าราเฉพาะ นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จัดให้มีห้องเรียนและห้อง

ปฏิบัติทางวิชาชีพที่ทันสมัย 

เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอน การวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีคอมพิวเตอร์

ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

สูง 

1.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทาง

สาธาณสุข มีเครื่องมือที่

ทันสมัย เพ่ือให้นักศึกษา

สามารถฝึกปฏิบัติสร้างความ

พร้อมในการเรียนการสอน 

2.จัดให้มีเครือข่ายและ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่

นักศึกษาสามารถ หาความรู้

เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองด้วย

จ านวนและประสิทธิภาพที่

เหมาะสมเพียงพอ 

3.จัดให้มีห้องอ่านหนังสือ

เพ่ือให้บริการทั้งหนังสือต ารา

และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ที่

ส านักวิทยบริการ 

1.รวบรวมท าสถิติจ านวนอุปกรณ์

การเรียนการสอนต่อหัวนักศึกษา 

ชั่วโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการ 

2.จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ในรายวิชาฝึกปฏบัติด้วยอุปกรณ์

ต่างๆ 

3.ผลส ารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อการให้บริการ

ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ

ปฏิบัติการ 
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 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 ประสานงานกับส านักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือ
บริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆที่
จ าเป็น นอกจากนั้นอาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ให้มีส่วนในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ส าหรับให้ห้องสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 
      ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะ
จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เป็นต้น 

 
6.4 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
      มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐาน 

ก าหนดต าแหน่งของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร      

2. มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ พ.ศ.2552      

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล
การเรยีนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 เมื่อปีที่ผ่านมา 

-     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีน
การสอน      

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี)ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/
หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มตี่อคณุภาพหลักสตูร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก คะแนนเต็ม 5.0 

-     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

- -    

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องด าเนินการ ข้อ (1-5) ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 9 11 12 12 12 
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หมวดที ่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1 การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์
การเรียนการสอน 

  1.1.2 การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์โดยการ
สอบถามสัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถามจากนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 
 1.1.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรมการท า
กิจกรรมการเรียนการสอนและผลการเรียนจากการวัดและประเมินผล 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
 1.2.1คณาจารย์วิเคราะห์และประเมินจุดที่ควรพัฒนาของกลยุทธ์การสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษารวมถึงผลการเรียนของนักศึกษาและน าไปเขียนไว้ในรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา 
 1.2.2 ประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา 
 1.2.3 ทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยใช้
ข้อสอบกลางของเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือของสมาคมวิชาชีพ 
 1.2.4 ส ารวจเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบประเมินให้กับ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์และส่งให้คณาจารย์ผู้สอน
ในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน 
2.การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

  ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกชั้นปีและมหาบัณฑิตที่จบตามหลักสูตรโดยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นและเปิดเว็บไซด์เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับ 

2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
 ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอกโดยดูจาก

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาทุกชั้นปีบัณฑิตที่จบตาม
หลักสูตรและนายจ้าง/ผู้ประกอบการและการเยี่ยมชม 
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2.3 นายจ้าง/ผู้ประกอบการ 
 ประเมินหลักสูตรจากความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิตและ
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 8  โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
4.  การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
เสนอผ่านคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษาเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ 

4.3 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนผล
การด าเนินการของหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแผนกลยุทธ์การสอนและการ
ด าเนินการอ่ืนๆเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และกระทรวงศึกษาธิการ 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา  
ระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เรื่อง การเทียบรายวิชา และโอนหน่วยกิต 
ระหว่างการศึกษาในระบบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 

- ระเบียบการเทียบโอนรายวิชา และโอนหน่วยกิต (ฉบับที่2) 
- ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์ 
- ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพ่ือ

ขอส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ 2553 
- โครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่

เกี่ยวข้อง (มคอ.1).         
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
ภาคผนวก ขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ 
- เอกสารการวิพากษ์หลักสูตร 
- ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเปิดสอนหลักสูตร 
-  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(ส.ม.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 

ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ ์

และกระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
----------------------------------- 

 
หมวด ๑ ระบบการจัดการศึกษา 
หมวด ๒ หลักสูตรการศึกษา 
หมวด ๓ การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
หมวด ๔ การลงทะเบียน 
หมวด ๕ สถานภาพของนักศึกษา การลาพักการเรียนและการลาออก 
หมวด ๖ การโอนหน่วยกิต 
หมวด ๗ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
หมวด ๘ การสอบพิเศษวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
หมวด ๙ การส าเร็จการศึกษา 
หมวด ๑๐ การประกันคุณภาพ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
-----------------------------------  

 
           เพ่ือให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  มีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗โดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๒๗ 
กันยายน  ๒๕๕๐  จึงก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที ่๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
  “สภาวิชาการ”  หมายความว่าสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
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  “อธิการบดี”   หมายความว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
  “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายความว่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     อุตรดิตถ์ 
  “คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
  “คณบดี”   หมายความว่า คณบดีหรือต าแหน่งอื่นของหน่วยงาน 
     เทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่มี 
     นักศึกษาสังกัด 
  “อาจารย์ประจ า” หมายความว่าอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลัก 

ทางด้านการสอนและการวิจัยและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
ตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 

“สารนิพนธ์”  หมายความว่า การศึกษาอิสระ  ภาคนิพนธ์ หรือเรียก 
   อย่างอ่ืนที่เทียบได้กับการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
   ในโจทย์ปัญหาส าคัญอย่างลึกซึ้งในสาระของศาสตร์ 
   นั้นๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 
“สถาบัน”  หมายความว่า มหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่อ 
   เป็นอย่างอ่ืนที่ท าหน้าที่ในการจัดการศึกษา 
   ระดับอุดมศึกษา 
 “คณะ”   หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะใน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่มีนักศึกษาสังกัด 

 ข้อ๕ให้มหาวิทยาลัยอ านวยการและบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้โดยให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินการดังนี้ 
  ๕.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ ามหาวิทยาลัย  ให้บริหารจัดการก ากับดูแล
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานตามข้อบังคับ 
  ๕.๒คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  ให้บริหารจัดการก ากับดูแลการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับคณะให้ได้มาตรฐานตามข้อบังคับ 
  ๕.๓คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรให้บริหารจัดการก ากับดูแลการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามข้อบังคับ 
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 รายละเอียดองค์ประกอบของคณะกรรมการและหน้าที่ของคณะกรรมการให้จัดท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัยและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
 ข้อ ๖ เพ่ือให้การด าเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอธิการบดีอาจ
ออกระเบียบประกาศหรือหลักเกณฑ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
มหาวิทยาลัยก าหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพ่ิมเติมและสั่งปฏิบัติการได้โดยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ส่วนการ 
ด าเนินการใด ๆที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้และมิได้มี
ข้อบังคับหรือระเบียบอ่ืนก าหนดไว้หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป 
 ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นตามข้อบังคับนี้ในกรณีท่ีมีปัญหาในการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ ๘  ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาคโดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น๒ภาคเรียน
ปกติหนึ่งภาคเรียนปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า๑๕สัปดาห์ 
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนอาจกระท าได้โดยก าหนดระยะเวลาการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตให้มี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคเรียนปกติ 
การนี้อาจจัดการศึกษาระบบอ่ืนที่แตกต่าง ออกไปได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นรวมทั้งรายละเอียด
การเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 ข้อ ๙ การก าหนดค่าหน่วยกิต 
  ๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕
ชั่วโมงต่อภาคเรียนปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตตามระบบทวิภาค   
  ๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
เรียนปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตตามระบบทวิภาค 
  ๙.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ใช้เวลาฝึก
ไม่น้อยกว่า  ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคเรียนปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๙.๔ การท าโครงงาน หรือ การปฏิบัติการในสถานศึกษา หรือ ปฏิบัติการในสถาน
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ประกอบการที่ใช้เวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคเรียนปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  ๑ หน่วยกิต 
ตามระบบทวิภาค 
  ๙.๕ การศึกษาด้วยตนเองที่ใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองจากแผนการเรียนตามที่อาจารย์
ผู้สอนได้เตรียมการไว้ให้นักศึกษาได้ใช้ศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมงต่อภาคเรียนปกติให้มีค่าเท่ากับ 
๑ หน่วยกิต  ระบบทวิภา 

๙.๖ วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕ชั่วโมงต่อ
ภาคเรยีนปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑หน่วยกิตตามระบบทวิภาค  

 ส าหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืนที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบค่าหน่วยกิตกับชั่วโมง
การศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

หมวด ๒ 
หลักสูตรการศึกษา 

  
ข้อ ๑๐ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบ่งเป็น ๕ ประเภท ดังนี้ 

  ๑๐.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้ว 
  ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาโทเป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรี 
  ๑๐.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาแล้ว 
  ๑๐.๔ หลักสูตรปริญญาเอกเป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาโท 
  ๑๐.๕ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืนๆตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
 ข้อ ๑๑ มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรู้ได้ตามระดับการศึกษาในข้อ ๑๐ โดย
หลักเกณฑ์การเทียบความรู้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๒ โครงสร้างของหลักสูตรเป็นดังนี้ 
  ๑๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกอบด้วยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
  ๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า ๓๖หน่วยกิต หลักสูตรนี้มี  ๒ แผนคือ 
  แผน  ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์  มี ๒ แบบ ดังนี ้
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   แบบก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกติคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมวิชาการอื่นเพ่ิมข้ึนได้
โดยไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด 
   แบบ  ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
   แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาเฉพาะด้านและรายวิชาสัมพันธ์
ไม่น้อยกว่า ๓๐หน่วยกิต และต้องท าสารนิพนธ์ไม่น้อยกว่า๓หนว่ยกิตและไม่เกิน๖หน่วยกิต 

๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพชั้นสูง โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ 
หลักสูตรนี้มี ๒แบบ คือ 

แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหมซ่ึ่งหลักสูตรอาจก าหนดให้มีการเรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด ดังนี้ 
   แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปรญิญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๔๘ หนว่ยกิต 
   แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
๗๒หน่วยกิต 
   ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ ตามแบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 
  แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
๓๖หน่วยกิตและเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อย
กว่า ๔๘ หน่วยกิตและเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
   ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ ตามแบบ ๒.๑ และแบบ  ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 
 ข้อ ๑๓ ก าหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นดังนี้ 
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๑๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใช้เวลาศึกษา  ไม่
เกิน ๓ปีการศึกษา 
  ๑๓.๒ หลักสูตรปริญญาโทใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
  ๑๓.๓ หลักสูตรปริญญาเอกให้ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้วเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอกใช้เวลาศึกษาไม่เกิน๘ปีการศึกษาส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้วเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
  ๑๓.๔ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืน ๆให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดระยะเวลา 
 ข้อ ๑๔ การนับระยะเวลาเป็นปีการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑, ๑๓.๒ และ ข้อ ๑๓.๓ ให้นับตั้งแต่
วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๗.๒ 

 
หมวด ๓ 

การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
  

ข้อ ๑๕  คุณสมบัติของผู้เข้าเป็นนักศึกษา 
  ๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโทจะต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  ๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาข้ัน
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

อนึ่ง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา๖ปีหรือเทียบเท่าปริญญาโท
สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาโทมาก่อน 
  ๑๕.๓ หลักสูตรปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

๑๕.๔ หลักสูตรปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือ 
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก  หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า   
  ทั้งนี้ผู้เข้าเป็นนักศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ ามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่าเห็นสมควร และต้องมีคุณสมบัติอ่ืน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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 ข้อ ๑๖ การรับเข้าเป็นนักศึกษา ใช้วิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑๖.๑ สอบคัดเลือก 
  ๑๖.๒ คัดเลือก 
  ๑๖.๓ รับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 
  ๑๖.๔ รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ หรือโครงการ
พิเศษของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๗ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  ๑๗.๑ ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัวพร้อมหลักฐานที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยช าระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยเรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวัน เวลาและสถานที่
ที่ก าหนด เป็นอันหมดสิทธิที่จะเข้าเป็นนักศึกษาเว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรในวันที่ก าหนดให้รายงานตัวและเมื่อได้รับอนุมัติต้องมารายงานตัวตามที่ก าหนด 

 ๑๗.๒ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะนับจากวันแรกของภาคเรียนที่นักศึกษารายงาน 
 

หมวด ๔ 
การลงทะเบียน 

 
ข้อ ๑๘ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

  ๑๘.๑ ก าหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพ่ิม-ลดรายวิชาในแต่ละระบบ
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๘.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระค่าธรรมเนียม
ต่างๆของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วภายในก าหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยนักศึกษา
ผู้ใดลงทะเบียนเรียน หรือช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังก าหนดจะต้องถูกปรับตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  ๑๘.๓ นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคเรียนใดภายใน
ก าหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่มีสิทธิเรียนในภาคเรียนนั้นเว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
เป็นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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  ๑๘.๔ รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อนนักศึกษาต้องเรียนและ
สอบได้รายวิชาที่ก าหนดไว้ก่อนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้ 
 ข้อ ๑๙ จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนได้ 
  นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียนไม่เกิน ๑๕หน่วยกิตต่อภาคเรียน
ปกติตามระบบทวิภาค และหากนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนต่างไปจากท่ีก าหนดข้างต้นจะต้องได้รับ
การอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๐ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
  ๒๐.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น 
  ๒๐.๒ จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวม
เป็นหน่วยกิตสะสม 
   

๒๐.๓ รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมเข้าในจ านวนหน่วย
กิตท่ีต่ าสุดแต่จะนับรวมเป็นจ านวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
เรียน 
  ๒๐.๔ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะต้องมีเวลา
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นและไม่บังคับให้นักศึกษาสอบ 
  ๒๐.๕ บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษ
โดยไม่นับหน่วยกิตได้แต่ต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรและจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆของมหาวิท 
 ข้อ ๒๑ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรู้พ้ืนฐานของวิชาเอกคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรอาจให้เรียนวิชาปรับพื้นฐานโดยไม่มีหน่วยกิตและจะต้องสอบผ่าน  โดย
ให้ผลการเรียนได้ในระดับ S 
 ข้อ ๒๒ การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องยื่นค าร้องก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒สัปดาห์
โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๓ การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
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นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตรแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา
ต้องลงทะเบียนช าระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคเรียนจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยให้แล้วเสร็จภายใน 
๘ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคเรียน 
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรการรักษาสภาพนักศึกษา
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๕ 
สถานภาพของนักศึกษา การลาพักการเรียนและการลาออก 

 
ข้อ ๒๔สถานภาพของนักศึกษา เป็นดังนี้ 

  ๒๔.๑นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
  ๒๔.๒ นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ผู้ที่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับ
บัณฑิตศึกษารับเข้าทดลองศึกษาใน ๒ ภาคเรียนปกติต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้าตามเงื่อนไขที่ก าหนด  
  ๒๔.๓ นักศึกษาสมทบ ได้แก่  นักศึกษาหรือนักศึกษาของสถาบันอ่ืนที่ได้รับอนุมัติ
จากบัณฑิตวิทยาลัยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ือน าหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่ตน
สังกัด 

 ๒๔.๔ ผู้เข้าร่วมศึกษา ได้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ให้เข้าร่วมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตท่ีเรียนได้เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษา 

ข้อ ๒๕การลาพักการเรียน 
  ๒๕.๑ นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้ 
   ๒๕.๑.๑ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่
มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน 
   ๒๕.๑.๒  ค าสัง่ทางราชการให้ไปปฏิบัติราชการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
   ๒๕.๑.๓  ปว่ยและต้องรักษาตัวเปน็เวลานานตามค าสั่งแพทยโ์ดยมีใบรับรองแพทย ์
   ๒๕.๑.๔ มีเหตุจ าเป็นส่วนตัว โดยอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ถ้ามี
สภาพนักศึกษามาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน 
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๒๕.๒ การลาพักการเรียนนักศึกษาต้องยื่นค าร้องภายใน ๔สัปดาห์นับแต่เปิดภาค
เรียนของภาคเรียนที่ลาพักการเรียนและจะต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาของภาคเรียนนั้นและ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน 
  ๒๕.๓ การลาพักการเรียน ให้อนุมัติครั้งละ ๑ ภาคเรียนปกติ ถ้านักศึกษายังมีความ
จ าเป็นที่จะต้องขอลาพักการ เรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องใหม่ตามข้อ ๒๕.๒ 
  ๒๕.๔  ให้นบัระยะเวลาทีล่าพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วยข้อ ๒๖ การลาออก 

นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ยื่นค าร้องต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรนั้ น
สังกัด 

ข้อ ๒๗ การพ้นจากสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาพ้นจากสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ๒๗.๑ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  ๒๗.๒ ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ลาออกตามข้อ ๒๖ 
  ๒๗.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้ 
   ๒๗.๓.๑ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   ๒๗.๓.๒ เมื่อพ้นก าหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแล้ว ไม่ช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษาตามข้อ๒๓ 
   ๒๗.๓.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๕ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
   ๒๗.๓.๔ คะแนนเฉลี่ยในภาคเรียนแรกท่ีศึกษาได้ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
   ๒๗.๓.๕ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐แต่สูงกว่า ๒.๕๐ และไม่
สามารถท าคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ตั้งแต่ ๓.๐๐ขึ้นไป ภายในเวลาที่ก าหนดดังนี้ 
    ๒๗.๓.๕.๑ ภาคเรียนถัดไปส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 
    ๒๗.๓.๕.๒ สองภาคเรียนถัดไป ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
โทและหลักสูตรปริญญาเอกที่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
   ๒๗.๓.๖ระยะเวลาอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรมีไม่เพียงพอ ก าหนดดังนี้ 

๒๗.๓.๖.๑ วิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่าง
น้อย ๓ เดือน 
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    ๒๗.๓.๖.๒ วิทยานิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 
๙ เดือน 
    ๒๗.๓.๖.๓ วิทยานิพนธ์ จ านวนมากกว่า ๓๖หน่วยกิตข้ึนไป 
จะต้องมีเวลาอย่างน้อย ๑๒ เดือน 
   ๒๗.๓.๗  เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ ๒๔.๒ ที่ไม่ผ่านตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
   ๒๗.๓.๘ ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ ๑๓หรือ
ได้ผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ตามข้อ ๓๗ ระดับข้ัน Fail 
   ๒๗.๓.๙ ท าการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการสอบ 
   ๒๗.๓.๑๐ มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
   ๒๗.๓.๑๑ ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
   ๒๗.๓.๑๒ ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๒๗.๔ ถึงแก่กรรม 

ข้อ ๒๘ การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาทดลองศึกษาผ่านตามเงื่อนไขท่ีก าหนด  ให้มีสถานภาพเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๒๙ การคืนสถานสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษาได้  แต่
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด๖ 
การโอนหน่วยกิต 

 ข้อ ๓๐ การโอนหน่วยกิตนักศึกษาอาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้เคยศึกษามาแล้วได้เฉพาะรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับขั้น B ขึ้นไป โดยนับหน่วยกิ
ตรายวิชาที่ขอโอนมาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาได้โดยไม่ต้องเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีกทั้งนี้หลักเกณฑ์การโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ๔๐ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
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 ข้อ ๓๑ การเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์และให้หน่วยกิต 
  มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์การท างานจาก
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับ
การศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ทั้งนี้หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๒ การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา 
  นักศึกษาท่ีประสงค์จะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษาให้กระท าได้โดยผ่านการ
คัดเลือกและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรของวิชาเอกหรือ
สาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาคณบดีที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยระยะเวลา
การศึกษาของนักศึกษาจะนับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรือสาขา
แรกท่ีเข้ามาศึกษา ส าหรับการโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อ๓๐ 
 ข้อ ๓๓ การรับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 

๓๓.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบัน
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนดทั้งนี้การนับระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรให้เริ่มนับตั้งแต่เข้าศึกษาในสถาบันเดิม 
  ๓๓.๒ นักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยจะต้องยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อ ๓๐ 
  ๓๓.๓ นักศึกษารับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑ปีการศึกษาแต่ต้องไม่เกินก าหนดเวลาตามข้อ ๑ 
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หมวด ๗ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  
ข้อ ๓๔ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ของเวลาเรียน

ทั้งหมดจงึจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ยกเว้นกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาด้วย
ตนเอง (Self Study)  

ข้อ ๓๕ การประเมินผลการเรียนรายวิชา 
  ๓๕.๑ การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้   

ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดบัขั้น 
A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐ 
B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 
B ดี (Good) ๓.๐ 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) ๒.๕ 
C พอใช้ (Fair) ๒.๐ 
D+ อ่อน (Poor) ๑.๕ 
D อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
F ตก (Fail) ๐.๐ 

 
๓๕.๒ ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น ให้ 

ประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ 
สัญลักษณ ์          ความหมาย 

S เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U ไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
AU การเรยีนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

W การงดเรยีนโดยไดร้ับอนุมตัิ (Withdrawn) 
IP ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น (In progress) 
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๓๕.๓ การให้ F สามารถกระท าในกรณีต่อไปนี้ 
   ๓๕.๓.๑ นักศึกษาสอบตก 
   ๓๕.๓.๒ นักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
   ๓๕.๓.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ๓๔ 

  ๓๕.๓.๔     นักศึกษาทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
   ๓๕.๓.๕     เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้อ ๓๕.๕.๔ 
  ๓๕.๔ การให้ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิต
แต่สาขาวิชาเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้นหรือการประเมินผลการ
ฝึกงานที่มิได้ก าหนดเป็นรายวิชา ให้ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีที่นักศึกษาได้ U 
จะต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  ๓๕.๕ การให้ I   
   ๓๕.๕.๑ นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๓๔แต่ไม่ได้สอบเพราะ
ป่วยหรือเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๕.๕.๒ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ๓ หน่วย 
กิต แรกแล้วยังไม่ได้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือเสนอภาคนิพนธ์ในภาคเรียนนั้น 
   ๓๕.๕.๓ อาจารย์ผู้สอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผล
การศึกษาเพราะนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
   ๓๕.๕.๔ นักศึกษาที่ได้รับการประเมินผลเป็น  I  จะต้องด าเนินการแก้
สัญลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้นภายใน ๔ สัปดาห์นับแต่เปิดภาคเรียนถัดไปเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแก้สัญลักษณ์ 
I หากพ้นก าหนดดังกล่าวอาจารย์ผู้สอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I   เป็นค่าระดับขั้น F ได้ทันที 
  ๓๕.๖ การให้ W จะกระท าในกรณีต่อไปนี้ 
   ๓๕.๖.๑ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ๒๒ 
   ๓๕.๖.๒ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๒๕ 
   ๓๕.๖.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 
   ๓๕.๖.๔ นักศึกษาได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้เปลี่ยนจาก
สัญลักษณ์ I เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด 
  ๓๕.๗ การให้ AU จะกระท าในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนวิชา
เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตตามข้อ๒๐ 
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  ๓๕.๘ การให้ IP ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการท างานต่อเนื่องกันเกินกว่า 
๑ภาคเรียนตามหลักสูตรก าหนด 
 ข้อ ๓๖ การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบ
ภาษาต่างประเทศ (Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษ
ดังกล่าว ให้ผลการประเมินเป็นดังนี้ 

ระดับข้ัน ความหมาย 

P ผ่าน (Pass) 

F ไม่ผ่าน (Fail) 

ข้อ ๓๗การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหากระบวนการ 
วิจัย การเขียน และการสอบปากเปล่าให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์การประเมินให้กระท าหลังจากนักศึกษาสอบปากเปล่าผ่านแล้ว และให้ผลการ
ประเมินเป็นดังนี้ 

 
ระดับขั้น ความหมาย 

Excellent ดีเยี่ยม 

Good ด ี

Pass ผ่าน 

Fail ไม่ผา่น 

 
ข้อ ๓๘ การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 

  ๓๘.๑ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบได้ต่ ากว่า B 
หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงกันแทนกันได้ทั้งนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
  ๓๘.๒ นักศึกษาท่ีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ แต่มากกว่า ๒.๕๐ อาจเรียนซ้ า
วิชาที่สอบได้ต่ ากว่า B หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันแทนกันได้ 
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 ข้อ ๓๙ การนับจ านวนหน่วยกิต และการค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  ๓๙.๑ การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นับ
จากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาท่ีมีค่าระดับขั้นตามข้อ ๓๕.๑ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนซ้ า หรือเรียนแทนในรายวิชาใดให้น าจ านวนหน่วยกิตและค่าระดับขั้นที่ได้ไปใช้ในการค านวณหาค่า
ระดับขั้นเฉลี่ยด้วย 
  ๓๙.๒ การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักสูตรให้
นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ระดับค่า B ขึ้นไปเท่านั้น 
  ๓๙.๓ ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคเรียนให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษาในภาค
เรียนนั้นโดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละวิชาเป็นตัวตั้งหาร
ด้วยจ านวนหน่วยกิต ของภาคเรียนนั้น 
  ๓๙.๔ ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้า
เรียนจนถึงภาคเรียนสุดท้ายโดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่
ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 
  ๓๙.๕ การค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียน
ที่ ๒ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
  ๓๙.๖ ในภาคเรียนที่นักศึกษาได้ IP รายวิชาใดไม่ต้องน ารายวิชานั้นมาค านวณค่า
ระดับข้ันเฉลี่ยของภาคเรียนนั้นแต่ให้น าไปค านวณในภาคเรียนที่มีการประเมินผล 
 ข้อ ๔๐ การทุจริตใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ   นักศึกษาอาจได้รับโทษ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  ๔๐.๑ ตกในรายวิชานั้น 
  ๔๐.๒ ตกในรายวิชานั้นและพักการเรียนในภาคเรียนถัดไปหรือเลื่อนการเสนอชื่อ
ขอรับปริญญาไปอีก ๑ปีการศึกษา 
  ๔๐.๓ พ้นจากสภาพนักศึกษา 
  การพิจารณาการทุจริตดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๘ 
การสอบพิเศษวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

 
ข้อ ๔๑ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

  ๔๑.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
  ๔๑.๒ การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เก่ียวข้องเพ่ือวัดว่า
นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและมีความพร้อมในการท าวิทยานิพนธ์ 
               ๔๑.๓ ผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ คือ 
   ๔๑.๓.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ ที่ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑ปีการศึกษาและผ่านการประเมินของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบวัด
คุณสมบัติได้ 
   ๔๑.๓.๒ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒ ที่ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ย
สะสมของรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆครบถ้วนตามหลักสูตรเมื่อนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรในภาคเรียนใดจะมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติตั้งแต่ภาค
เรียนนั้นเป็นต้นไป 
  ๔๑.๔ วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
  ๔๑.๕ นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน (F) จะต้องสอบแก้ตัวใหม่และหากนักศึกษาขาดสอบ
โดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านักศึกษาสอบตกในครั้งนั้น 

ข้อ ๔๒ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
  ๔๒.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ขจะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
ด้วยข้อเขียนและหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  
   

๔๒.๒ ผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ คือ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ที่ได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ ากว่า๓.๐๐และลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
และเม่ือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรในภาคเรียนใดจะมีสิทธิสอบประมวลความรู้
ตั้งแต่ภาคเรียนนั้นเป็นต้นไป 
  ๔๒.๓ วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย 
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  ๔๒.๔ นักศึกษาท่ีสอบตก (F) จะต้องสอบแก้ตัวใหม่และหากนักศึกษาขาดสอบโดย
ไม่มีเหตุผลสมควรถือว่านักศึกษาสอบตกในการสอบครั้งนั้น 
 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  แผน ก  ให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด และตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย  
 ข้อ ๔๓ วิทยานิพนธ์ 
  ๔๓.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และหลักสูตรปริญญาเอกต้องท า
วิทยานิพนธ์ 
  ๔๓.๒ นักศึกษาจะด าเนินการเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนใน
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ภาคเรียนปกต ิ
  ๔๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยการแต่งตั้งของบัณฑิตวิทยาลัยแบ่งออกเป็น๒ 
ประเภทคือ 
   ๔๓.๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจ ามี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  ๔๓.๓.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน   อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเหมือนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้ท าหน้าที่เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม    

๔๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย   อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 
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  อนึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจ
เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการและต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุก
ครั้ง 
  ๔๓.๕ ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษาต้องส่งใบข้อตกลงว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์ให้แก่มหาวิทยาลัยพร้อมการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

ข้อ ๔๔ สารนิพนธ์ 
  ๔๔.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข   ต้องท าสารนิพนธ์ 
  ๔๔.๒ บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบสาร
นิพนธ์โดยให้มีคุณสมบัติเหมือนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

 ๔๔.๓ ลิขสิทธิ์ของสารนิพนธ์ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นักศึกษาต้องส่งใบข้อตกลงว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ในสารนิพนธ์ให้แก่มหาวิทยาลัยพร้อมการส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

ข้อ ๔๕  ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
๔๕.๑  อาจารย์ประจ า ๑ คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

ปริญญาโท และปริญญาเอกได้ไม่เกิน๕คนหากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะ
ดูแลนักศึกษาได้มากกว่า๕คนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ ามหาวิทยาลัยแต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน๑๐คน 

๔๕.๒  อาจารย์ประจ า ๑ คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษา 
ปริญญาโทได้ไม่เกิน  ๑๕ คน 

๔๕.๓  หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้คิดสัดส่วน 
จ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์๑คนเทียบได้กับจ านวนนักศึกษาท่ีท าสารนิพนธ์๓คนทั้งนี้ให้นับรวม
นักศึกษาท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน 
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หมวด ๙ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ ๔๖  การส าเร็จการศึกษา 

  ๔๖.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
   ๔๖.๑.๑มีระยะเวลาศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ ๑๓ 
   ๔๖.๑.๒ สอบรายวิชาเสริมหรือกิจกรรมทางวิชาการ ตามที่หลักสูตรและ
มหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๔๖.๑.๓  ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียม เอกสารหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
   ๔๖.๑.๔  ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

๔๖.๒  คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   
   ๔๖.๒.๑ มีคุณสมบัติตามข้อ ๔๖.๑ 
   ๔๖.๒.๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  ๔๖.๓  คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
   ๔๖.๓.๑ มีคุณสมบัติตามข้อ ๔๖.๑ 
   ๔๖.๓.๒ แผนกแบบก๑เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) และส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดพร้อมหลักฐานการเผยแพร่เป็นวันส าเร็จ
การศึกษา 
   ๔๖.๓.๓ แผนกแบบก๒ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) และส่ง
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วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด พร้อมหลักฐานการเผยแพร่เป็นวันส าเร็จ
การศึกษา  
๔๖.๓.๔ แผนขศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า๓.๐๐สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ในสาขาวิชานั้นเสนอ
สารนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้ง  และส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดเป็นวันส าเร็จการศึกษา 

๔๖.๔  คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
   ๔๖.๔.๑ มีคุณสมบัติตามข้อ ๔๖.๑ 
   ๔๖.๔.๒ แบบ๑ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย๑ภาษาตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  และส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด พร้อมหลักฐานการเผยแพร่เป็นวันส าเร็จ
การศึกษา 
   ๔๖.๔.๓ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย๑ภาษาตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  และส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด พร้อมหลักฐานการเผยแพร่เป็นวันส าเร็จ
การศึกษา 
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๔๖.๕  ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ หรือวิทยานิพนธ์ 
ฉบับสมบูรณ์พร้อมหลักฐานการเผยแพร่ได้ทันตามก าหนดหากมีเหตุผลอันควรบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาให้กับนักศึกษาได้โดยการอนุมัติของอธิการบดี 

๔๖.๖ ในภาคเรียนใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่บัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๔๗  การให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติการส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๔๖และมีความประพฤติดีต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติปริญญา
หรือประกาศนียบัตร 

 
หมวด ๑๐ 

การประกันคุณภาพ 
  

ข้อ ๔๘ ทุกหลักสูตรจะต้องก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจนซึ่งอย่างน้อย
ประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ประเด็น คือ 
  ๔๘.๑ การบริหารหลักสูตร 
  ๔๘.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
  ๔๘.๓ การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
  ๔๘.๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ข้อ ๔๙ ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปีและมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี 
 ข้อ ๕๐  หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นจ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คนโดยเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเกินกว่า๑หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  เว้นแต่เป็นหลักสูตรเดียวกันแต่ต่างระดับการศึกษา  
ทั้งนี้ถ้ามีความจ าเป็นอาจเป็นอาจารย์ประจ าได้อีก  ๑  หลักสูตรที่ลักษณะสาขาวิชาสัมพันธ์กัน 
 ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบันอาจารย์
ประจ าของสถาบันในความร่วมมือนั้นให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 
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 ข้อ ๕๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีข้อก าหนดดังนี้ 
  ๕๑.๑  ให้ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า ๓คนโดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องเป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรด้วย 
  ๕๑.๒  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงและปริญญาโทต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

๕๑.๓  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
  ๕๑.๔  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นและมีภาระหน้าที่ในการ
บริหารหลักสูตร     การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตร และ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องข้อ ๕๒   อาจารย์ผู้สอนมีข้อก าหนดดังนี้  
  ๕๒.๑  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและ
ระดับปริญญาโทต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  ๕๒.๒  หลักสูตรระดับปริญญาเอกต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการ
ท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 
                                                               ประกาศ  ณ วันที่๒๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

         
 (ศาสตราจารย์ ดร.เกษมจันทร์แก้ว) 

              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
วันที่ 2 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 

ณ ห้องปรุชม PH 203 อาคารสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
 1. รองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ศักดิ์  หนูสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2. รองศาสตราจารย์อุมาพร  ฉัตรวิโรจน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 3. อาจารย์ ดร.รุ่ง  วงศ์วัฒน์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

4.รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์  พิญญาพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชารีย์   ใจค าวัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยู  เรือนจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   
7. อาจารย์ ดร.กิตติวรรณ  จันทร์ฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
8. อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  อ้นมอย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
9. อาจารย์จงรักดวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
10.อาจารย์เผด็จการ   กันแจ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
11.อาจารย์ศศิธร  สุขจิตต ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
12.อาจารย์พงษ์ศักดิ์  อ้นมอย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
13. อาจารย์สนุีย์  กันแจ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
14.อาจารย์ธนากร  ธนวัฒน ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
15.นางสาววฒันาพร  เจ้าแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
16.นางสาวเจญรัตน์  อินจันทร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

เปิดการวิพากษ์หลักสูตรเวลา  08.30 น. 
 อาจารย์ดร.กิตติวรรณ  จันทร์ฤทธิ์  ประธานกล่าวเปิดการวิพากษ์หลักสูตรดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   - ไม่มี  
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   - ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 3.1การพิจารณาศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิมี
ข้อสังเกตและซักถามเกี่ยวกับคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้ สอน ต้องมีวุฒิ
การศึกษาที่ตรงกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือไม่ 
  ที่ประชุม ได้ พิจารณาร่ วมกันแล้ ว  ลงความเห็นว่ า  เป็น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ก าหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ในระดับปริญญาโท ไว้ดังนี้ 
  1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรหมายถึงอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าวทั้งนี้สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกันแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนอย่างน้อย 3 คนมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  3) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
  ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้แสดงไว้ในเอกสาร มคอ.2 
ส่วนของภาคผนวก ง 
 3.2 การพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าศึกษาและการประกอบอาชีพภายหลังจาก
ส าเร็จการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาควรเพ่ิมค า
ว่า ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพส าหรับเกรดเฉลี่ย 2.50  นั้น หากจบการศึกษาปริญญาตรี จาก
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มา อาจจะหมดสิทธิ์ เพราะหากสอบผ่านทุกวิชา ไม่ได้ผ่าน
เยี่ยม  เกรดเฉลี่ยจะได้เพียง 2.27เท่านั้น และอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ข้อ 
(1)นักวิชาการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด้วยหรือไม่ 
 ที่ประชุม   กรณีคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า 2.50 หากมีประสบการณ์ในการท างานอย่าง
น้อย1 ปี สามารถสมัครได้ ทั้งนี้ หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงกับคุณสมบัติที่กล่าวในข้อ (1) อาจ
ได้รับการพิจารณาให้สมัครและเข้าศึกษาต่อได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และ
ต้องมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ด้วย  
 ในกรณี การประกอบอาชีพต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขนั้น สามารถประกอบได้ โดยผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถใช้วุฒิการศึกษาไปสมัคร
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้ 
 3.3 โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) รายวิชา สัมมนาสาธารณสุข เปลี่ยนจาก ระดับพ้ืนที่ เป็น ระดับภูมิภาคและ
ระดับท้องถิ่น 

 2) รายวิชา การพัฒนาระบบสุขภาพแบบยั่งยืนค าว่าแบบยั่งยืน Keyword เกี่ยวกับ
ทฤษฎีใน หลักควรน าไปใส่ในค าอธิบายรายวิชา 

 3) รายวิชา  สังคมศาสตร์สุขภาพอาเซียน ตรงค าอธิบายรายวิชา การใช้เครื่องมือ
ทางสังคมศาสตร์ ควรเปลี่ยนเป็น การน าทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ 

 4) รายวิชาการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุตัดค าว่า ศึกษาออกให้หมด 
 5) รายวชิา นโยบายสาธารณะดา้นสุขภาพ เพ่ิม ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก  

   6) รายวิชา การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ตัดค าว่า ศึกษาออก 
   (ขาดระบบการประเมิน วิธี และเครื่องมือการประเมิน EHIA) 

 7) รายวิชา การสรางทีมงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ิมตรงค าอธิบายรายวิชา 
การท างานเป็นทีม การดูแลและการให้ค าปรึกษาทีมงาน 
   8) รายวิชา การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ืองานสาธารณสุข เปลี่ยนเป็น การจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานสาธารณสุข  
   9) รายวิชา พฤติกรรมศาสตรสุขภาพควรเพ่ิมเติม แนวโน้มพฤติกรรมสุขภาพใน
ประเทศไทย  
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   10) รายวิชา เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขในค าอธิบายรายวิชา ควรเพิ่มเติม การ
วางแผน  งบประมาณ การใช้งบประมาณ และน าเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาเพ่ือปรับใช้กับ
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
   11) mapping ในด้านความรู้ ตามรายวิชา ควรมีให้ครบทุกวิชา เพราะอ่านจาก
ค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ด้านความรู้ควรมีทั้ง 4 ประเด็น เพราะเป็นปริญญาโท ไม่ใช่
ปริญญาตรี 
   12) ตรวจสอบรายชื่อวารสาร หากไม่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา ควรตัดออก 
   13) เพ่ิมเติมแหล่งวิทยากร เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์ หรือเขตที่
เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข 
  14) ควรตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ.1) 
 ที่ประชมุ  ให้คณะท างานปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ปิดการวิพากษห์ลักสูตรเวลา 17.30 น. 
 

        นางสาววัฒนาพร  เจ้าแก้ว 
   บันทึก/พิมพ์รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 

       อาจารย์ ดร.กิตติวรรณ  จันทร์ฤทธิ์ 
ตรวจ/ทานรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ นายจักรกฤษณ์ นามสกุลพิญญาพงษ์ 
 [] ข้าราชการ  [  ] พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)   

2. ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
ระดับ  วุฒิ/วิชาเอก   สถานศึกษา   ปีท่ีส าเร็จ 
           การศึกษา 
ปริญาโท ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2539 
ปริญญาตรี ส.บ.(บริหารสาธารณสุข)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 
ปริญญาตรี           ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์  2535 
                            ประชารักษ ์     
4. ผลงานทางวิชาการ 
จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์. (2557,กรกฎาคม-ธันวาคม). “พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยก าหนดความ

ตั้งใจใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นชาย ในสถานศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์,”ราชภัฏเพชรบูรณ์
สาร.ปีที่ 16 ฉบับ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557. หนา้ 1-11. 

จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, ศรัณยู เรือนจันทร์, เผด็จการ กันแจ่มและยุพิน เถื่อนศรี. (2557) รูปแบบ
การพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัด

อุตรดิตถ์,มกราคม-มิถุนายน) JournL of Community Research (Humanities 
and Social Sciences 2014) ปีที่ 7 ฉบับที่1 มกราคม – มิถุนายน หน้า 69-77. 

Jakkrite Pinyaphong, Kittiwan Junrith, Jongruk Duangthong, Sasthorn Sukjit, Pongsak 
Onmoy, Thanakorn Thanawat,Saranyoo Ruanjan,Padetkarn Kancham,Sunee 
Kancham,and Nicharee Jaikhamwang.(2016). Predictors of Sexual Behaviors 
among High School Adolescents,Uttaradit Province. Proceeding in URU 
International Conference on Science and Technology 2016, August 1-2 
2016, UttaraditRajabhat University, Thailand. pp 114 - 120 

5. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
4075201 สถิติเพ่ือการวิจัยทางด้านสาธารณสุข   3(3-0-9) หน่วยกิต 
4075302 สุขภาพอาเซียน                                                3(3-0-9) หน่วยกิต 
4076303 การพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน   3(3-0-9) หน่วยกิต 
4076401 การสัมมนาหัวข้อทางด้านสาธารณสุข   3(1-4-9) หน่วยกิต 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. ชื่อ นางสาว กิตติวรรณ  นามสกุล จันทร์ฤทธิ์ 

 [ ] ข้าราชการ  [] พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  
2. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
 ระดับ  วุฒิ/วิชาเอก         สถานศึกษา          ปีท่ีส าเร็จ 
                                                                                               การศึกษา 
ปริญญาเอก       Ph.D.)   (Applied Gerontology)              University of North Texas, USA 2554 
ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)           มหาวิทยาลัยมหิดล           2542  
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์  2535  
         ประชารักษ์ 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 
พงษ์ศักดิ์  อ้นมอย,กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, จงรัก  ดวงทอง, ศศิธร  สุขจิตติ์และธนากร  ธนวัฒน์.

(2559). การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์, เอกสารการประชุมวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1. 
สหสาขาสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 23-28. 

Jakkrite Pinyaphong, Kittiwan Junrith, Jongruk Duangthong, Sasthorn Sukjit, Pongsak 
Onmoy, Thanakorn Thanawat,Saranyoo Ruanjan,Padetkarn Kancham,Sunee 
Kancham,and Nicharee Jaikhamwang.(2016). Predictors of Sexual Behaviors 
among High School Adolescents,Uttaradit Province. Proceeding in URU 
International Conference on Science and Technology 2016, August 1-2 
2016, UttaraditRajabhat University, Thailand. pp 114 – 120. 

Thanakorn Thanawat, Kittiwan Junrith, Jongluck Duangthong, Pongsak Onmoy, and 
Sasithorn Sukjit. (2016). "Sign and Symptom of Low back Pain among Rice 
Farmers in Uttaradit Province, Thailand", Proceedings of the URU 
International Conference on Science and Technology 2016, August 1-2, 
2016, Uttaradit Rajabhat University, Uttaradit, Thailand. pp 134 – 139. 
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5. รายวิชาทีร่ับผิดชอบ 
 

 4075206  ระเบียบวิจัยทางด้านสาธารณสุข     3(3-0-9)  หน่วยกิต 
    4075301  การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ     3(3-0-9)  หน่วยกิต 
    4076402 การจดัการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพ่ืองานสาธารณสุข 3(3-0-9)  หน่วยกิต 
    4076407  การจัดบริการทางสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ   3(3-0-9)  หน่วยกิต 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ชื่อ นายศรัณยู    นามสกุล เรือนจันทร์ 

 [  ] ข้าราชการ  [] พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
ระดับ       วุฒิ/วิชาเอก      สถานศึกษา   ปีท่ีส าเร็จ 
          การศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ 2555 
ปริญญาโท ศศ.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยนเรศวร  2550 
  และสาธารณสุข 
ปริญญาตรี ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536 
 

4.  ผลงานทางวิชาการ 
ศรัณยู    เรือนจันทร์.(2557), การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพศศึกษา ส าหรับครูผู้สอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์.วารสารราชภัฎ
เพชรบูรณ์สาร. ปีที่ 16 ฉบับ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557.หน้า 93 - 100 

Jakkrite Pinyaphong, Kittiwan Junrith, Jongruk Duangthong, Sasthorn Sukjit, Pongsak 
Onmoy, Thanakorn Thanawat,Saranyoo Ruanjan,Padetkarn Kancham,Sunee 
Kancham,and Nicharee Jaikhamwang.(2016). Predictors of Sexual Behaviors 
among High School Adolescents,Uttaradit Province. Proceeding in URU 
International Conference on Science and Technology 2016, August 1-2 
2016, UttaraditRajabhat University, Thailand. pp 114 – 120 

จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ,์ ศรัณยู เรือนจันทร์, เผด็จการ กันแจ่ม และยุพิน เถื่อนศรี. (2557) รูปแบบการ
พัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ . 
JournL of Community Development Research (Humanities and Social 
Sciences 2014) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1. มกราคม – มิถุนายน 2557 หน้า 69 - 77. 

5. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
4075204    การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  3(3-0-9)  หน่วยกิต 
4075205    พฤติกรรมศาสตรและการสร้างเสริมสุขภาพ   3(3-0-9)  หน่วยกิต 
4076304    การสร้างทีมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   3(3-0-9)  หน่วยกิต 
4076001    วิทยานิพนธ์      12         หน่วยกิต 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ชื่อ นายพงษ์ศักดิ ์   นามสกุล อ้นมอย 

 [ ] ข้าราชการ  [] พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  
2. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา  
ระดับ         วุฒิ/วิชาเอก  สถานศึกษา  ปีท่ีส าเร็จ 
           การศึกษา 
ปริญญาเอก  ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)  มหาวิทยาลัยนเรศวร    2559 
ปริญญาโท  ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    2551 
ปริญญาตรี  วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์   2547 
1. ผลงานวิจัยและการเผยแพร่ 
พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย และพีรญา อ้ึงอุดรภักดี. (2559),การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกัน

ผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงใน ต าบลชัย
จุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์.วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต.ปีที่ 4 
ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม 2559 หน้า 417 - 427 

พงษ์ศักดิ์  อ้นมอย, กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, จงรัก  ดวงทอง, ศศิธร  สุขจิตติ์ และ ธนากร  ธนวัฒน์.
(2559) . การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ . 
งานประชุมวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1. สหสาขา
สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 23 - 28. 

Jakkrite Pinyaphong, Kittiwan Junrith, Jongruk Duangthong, Sasthorn Sukjit, Pongsak 
Onmoy, Thanakorn Thanawat,Saranyoo Ruanjan,Padetkarn Kancham,Sunee 
Kancham,and Nicharee Jaikhamwang.(2016). Predictors of Sexual Behaviors 
among High School Adolescents,Uttaradit Province. Proceeding in URU 
International Conference on Science and Technology 2016, August 1-2 
2016, UttaraditRajabhat University, Thailand. pp 114 - 120 

5. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
4075202  วิทยาการระบาดทางด้านสาธารณสุข    3(3-0-9)  หน่วยกิต 
4076404   เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ     3(3-0-9)  หน่วยกิต 
4076406   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  3(3-0-9)  หน่วยกิต 
4076101   สารนิพนธ์       6           หน่วยกติ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ชื่อ นางสาวณิชารีย์   นามสกุล ใจค าวัง 

 [] ข้าราชการ  [ ] พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
ระดับ  วุฒิ/วิชาเอก   สถานศึกษา   ปีท่ีส าเร็จ 
           การศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด.(การศึกษาและการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  2553  
ปริญญาโท พย.ม.(การพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2544  
ปริญญาตรี ส.บ.(บริหารสาธารณสุข)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 
  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนลี าปาง 2534 
   
4. ผลงานวิจัยและการเผยแพร่ 
Jakkrite Pinyaphong, Kittiwan Junrith, Jongruk Duangthong, Sasthorn Sukjit, Pongsak 

Onmoy, Thanakorn Thanawat,Saranyoo Ruanjan,Padetkarn Kancham,Sunee 
Kancham,and Nicharee Jaikhamwang.(2016). Predictors of Sexual Behaviors 
among High School Adolescents,Uttaradit Province. Proceeding in URU 
International Conference on Science and Technology 2016, August 1-2 
2016, UttaraditRajabhat University, Thailand. pp 114 - 120 

ณิชารีย์  ใจค าวัง. (2559).ผลกระทบทางสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจากการใช้
สารเคมีในการปลูกยาสูบของเกษตรกร ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.วารสาร
การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต.ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2559. หน้า 401-
416. 

ณิชารีย์ใจค าวัง. (2558).พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง : 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปากคะยาง จังหวัดสุโขทัย .วารสารการ
พัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม หน้า 173-184. 

5.รายวิชาที่รับผิดชอบ 
4075203  การบริหารและการจัดการสาธารณสขุ   3(3-0-9)   หน่วยกิต 
4076403  ภาวะผู้น าในงานสาธารณสุข     3(3-0-9)   หน่วยกิต 
4076405  นโยบายสาธารณะด้านสขุภาพ    3(3-0-9)   หน่วยกิต 
4076408  การจดัการธรุกิจทางด้านสขุภาพส าหรับผูส้งูอายุ  3(3-0-9)   หน่วยกิต 
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