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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ/วิทยาลัย  :  สาธารณสุขศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย  :    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
        สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
ภาษาอังกฤษ  :    Doctor of Public Health Program in Health System  
                                Management 
 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ) 
 ชื่อย่อ  :    ส.ด. (การจัดการระบบสุขภาพ) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Doctor of Public Health (Health System Management) 
 ชื่อย่อ  :    Dr.P.H (Health System Management) 

 
3. วิชาเอก   ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี  
5.2 ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา  

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดี  
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  



                                                                                  
 

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี                       
ที่ จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน โ ด ยต ร ง  โ ด ย มี ค ว าม ร่ ว มมื อ กั บ ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อก มห า วิ ท ย า ลั ย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้แก่  
  1) สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา มีความร่วมมือในลักษณะจัดประชุมวิชาการร่วมกัน สนับสนุน
เครื่องมือสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรของสมาคมฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษา
ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขแนวใหม่ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์และทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  ผู้ที่เป็น
สมาชิกสมาคมวิชาชีพ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ แบบโควต้าได้ (ภาคผนวก ช) 
   2) ส านักงานสาธารณสุข (สสจ.) จังหวัดปทุมธานี มีความร่วมมือในลักษณะสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวิชาการร่วมกัน เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานหรือศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการสุขภาพในพ้ืนที่ การส่ง
บุคลากรมาศึกษาต่อในหลักสูตรฯ แบบโควต้า 
   3) บริษัทเวลเนส ฮอสปิตอล จ ากัด มีความร่วมมือในลักษณะสนับสนุนด าเนินงานการวิจัย 
การบริการวิชาการ และการเรียนการสอนในด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ 
  4) เครือข่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Thai Public Health Education Institutes Network: 
THAIPHEIN) ความเกี่ยวข้องในเครือข่ายสาธารณสุขร่วมกันในลักษณะเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ หรือเป็น
วิทยากรบรรยาย และจัดประชุมวิชาการร่วมกัน 
  5) ส านักงานสาธารณสุข (สสจ.).สระแก้ว มีความร่วมมือในลักษณะสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วิชาการร่วมกัน เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานหรือศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการสุขภาพในพ้ืนที่ การส่งบุคลากร
ของ สสจ. จังหวัดปทุมธานี มาศึกษาต่อในหลักสูตรฯ แบบโควต้า 
  6) สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย มีความร่วมมือในลักษณะสนับสนุนด าเนินงาน
การวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียนการสอนในด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ และการส่ง
บุคลากรมาศึกษาต่อในหลักสูตรฯ แบบโควต้า 
  7) บริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด (MPG) มีความร่วมมือในลักษณะสนับสนุน
ด าเนินงานการวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียนการสอนในด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ และ
การส่งบุคลากรมาศึกษาต่อในหลักสูตรฯ แบบโควต้า 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษาที ่2564 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เห็นชอบใน

ก า ร น า เ ส น อ ห ลั ก สู ต ร ต่ อ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ค รั้ ง ที่ 2 / 2 5 6 4 
เมื่อวันที่ 18 เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตรในการ

ประชุม ครั้งที่ 4 / 2564 เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 



                                                                                  
 

      หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ฯลฯ  
8.2 นักวิจัยทางด้านสาธารณสุขในระดับมหภาคในองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 

และเอกชน 
8.3 นักพัฒนาและวางแผนด้านสาธารณสุขในระดับชาติและนานาชาติ  
8.4 ผู้เชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาทางวิชาการด้านสาธารณสุข  
8.5 นักวิชาการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพ  
8.6 นักวิชาการสาธารณสุข หรือต าแหน่งอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
8.7 ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสาธารณสุข  

 
9. ชื่อ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา  

 
สถาบัน 

การศึกษา 
ปีที่จบ 

1 นางสาวพรรณ ี
บัญชรหัตถกิจ 

รอง
ศาสตราจารย ์

Dr.PH (Health Education& 
Behavioral Science) 
(International Program) 
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 

  ค.บ.(สุขศึกษาและ       
  เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 
 
 
 

2531 
2526 

2 นางภูษิตา 
อินทรประสงค ์

รอง
ศาสตราจารย ์

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

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

2539 
 

2525 
 

2521 
3 นายรัฐพล   

ศิลปรัศม ี
อาจารย ์ ปร.ด.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
   วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)  
 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

2559 
2551 
2544 

 
10.วัตถุประสงค์  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
1.2.1 มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีดุลยพินิจเชิงจริยธรรมที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม

และวัฒนธรรม มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1.2.2 มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการการจัดการระบบสุขภาพ 
และการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 



                                                                                  
 

1.2.3 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน สร้างนวัตกรรมและบูรณาการใน
การจัดการระบบสุขภาพที่ซับซ้อน และการส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และแนวคิดทฤษฎี
ทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูงได ้

1.2.4 มีทักษะความสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนทางวิชาชีพสาธารณสุขร่วมกับผู้อ่ืน
ได้  สื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบ
งานต่อสังคมทางวิชาชีพสาธารณสุขได้  

1.2.5 มีความสามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการใช้เครื่องมือ
ในการสื่อสาร และถ่ายทอดองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพและ
การส่งเสริมสุขภาพได้ 
 
11. โครงสร้างหลักสูตร 48 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   
   

          แบบ 2.1  จ านวนไม่น้อยกว่า                    3   หน่วยกิต 
 

 

รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
VLE703 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎีบัณฑิต   3(3-0-6) 

 Academic English for Doctoral Students  
VLE704 ทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-6) 

 Advanced English Language Skills for Doctoral 
Students 

 

                                       3(3-0-6) 
      2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน เฉพาะแบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า           12 หน่วยกติ 
         2.1 กลุ่มวิชาบังคับ    จ านวนไม่น้อยกว่า                   9 หน่วยกิต 

 
 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHD701 วิจัยขั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมการสาธารณสุข 

แนวใหม่ 
Advanced Research and Innovation 
Development in  New Public Health 

3(2-3-6) 

     PHD702 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพขั้นสูง 3(2-3-6) 
 Advanced Biostatistics and Health Research 

Methodology 
 

      PHD703 ภาวะผู้น าและการจัดการระบบสุขภาพขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Leadership and Advanced Health System Management  
                 2.2 กลุ่มวิชาบังคับ (วิชาสัมมนา) ไม่นับหน่วยกิต                3 หน่วยกิต 
  



                                                                                  
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   PHD811 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 1  1(0-2-1) 
 Docteral Seminar in Public Health 1  
   PHD812 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 2  1(0-2-1) 
 Docteral Seminar in Public Health 2   
   PHD813 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 3  1(0-2-1) 
 Docteral Seminar in Public Health 3  

         3) หมวดวิชาเลือก เฉพาะ แบบ 2.1    จ านวนไม่น้อยกว่า          3             หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHD704 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Healthy Public Policy Development  
PHD705 

 
 
 

ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ในงาน
สาธารณสุข 
Advanced Health Behavior Theory and Application for 
Publich Health  

3(3-0-6) 

PHD706 การส่งเสริมสุขภาพขั้นสูงในวิถีชีวิตใหม่ 
Advanced Health Promotion in New Normal Lifestye 

3(3-0-6) 

PHD707 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขขั้นสูง  
Advanced Health Economics 

3(3-0-6) 

PHD708 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
Sustainable Environmental Health Management  

3(3-0-6) 

PHD709 การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Qualitative Research for Health Science Research 

3(3-0-6) 

PHD710 ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการจัดการภัยพิบัติ 
Health Literacy and Disaster Management 

3(3-0-6) 

PHD711 วิทยาการระบาดขั้นสูง 
Advanced Epidermiology 

3(3-0-6) 

PHD712 ระบบสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือดูแลสุขภาพทางเลือก 
Holistic Health System for Alternative Health Care 

3(3-0-6) 

PHD713 สุขภาพโลกกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
Global Health and Health Promotion in Aging 

3(3-0-6) 

4) ดุษฎีนิพนธ์  
4.1) แบบ 1.1 เลือกดุษฏีนิพนธ์  จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

  

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHD897 ดุษฎีนิพนธ์   48 

 Dissertation   



                                                                                  
 

          4.2) แบบ 2.1 เลือกดุษฎีนิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า            36                     หน่วยกิต 
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHD899 ดุษฎีนิพนธ์    36 

 Dissertation   
 

12.การจัดแผนการศึกษา  
แบบ 2.1  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE703 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎีบัณฑิต  3(3-0-6) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน PHD701 วิจัยขั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมการ

สาธารณสุขแนวใหม่ 
3(2-3-6) 

(วิชาบังคับ) PHD702 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพ 
ขั้นสูง 

3(2-3-6) 

 PHD703 ภาวะผู้น าและการจัดการระบบสุขภาพขั้นสูง 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 9 

หมายเหตุ  1. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ จ าต้องเรียนหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน รายวิชา VLE703 และ 
VLE704 โดยไม่นับหน่วยกิต 

     2. นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทางสาธารณสุขในระดับปริญญาโทไม่เพียงพอ จ าต้องเรียนหมวด 
วิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  โดยไม่นับหน่วยกิต 
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE704 ทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-6) 
ไม่นับ 

หน่วยกิตต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน PHD811 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 1 1(0-2-1)  

(วิชาบังคับ)   ไม่นับหน่วยกิต 
วิชาสัมมนา    

หมวดวิชาเลือก   3 
ดุษฎีนิพนธ์ PHD899 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 9 
 
 



                                                                                  
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

DPH812 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 2 1(0-2-1)  
ไม่นับหน่วยกิต 

วิชาสัมมนา    
ดุษฎีนิพนธ ์ PHD899 ดุษฎีนิพนธ์   9 

รวมหน่วยกิต 9 
หมายเหตุ สอบวัดประมวลความรู้วัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เมื่อผลการเรียนการสอน  

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน PHD813 สัมมนาปริญญาเอกทางสาธารณสุข 3 1(0-2-1)  
(วิชาบังคับ)   ไม่นับหน่วยกิต 
วิชาสัมมนา    
ดุษฎีนิพนธ ์ PHD899 ดุษฎีนิพนธ์   9 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ ์ PHD899 ดุษฎีนิพนธ์   6 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ PHD899 ดุษฎีนิพนธ์   6 

รวมหน่วยกิต 6 
 
 


