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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Public Health Program
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
แพทยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 1281
ภาษาไทย
: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Public Health Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ(อังกฤษ) :

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ส.ด.
Doctor of Public Health
Dr.P.H.

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
6.2 คณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที.่ ..........วันที.่ .........เดือน....................พ.ศ..........................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุด มศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผูบ้ ริหารในหน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรด้านสุขภาพ
8.2 อาจารย์ในสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันพระบรมราชชนก
8.3 นักวิชาการสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ
8.4 นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.5 นักวิชาการสาธารณสุขภาคเอกชน
8.6 นักวิชาการอิสระ
8.7 นักวิชาการสุขภาพในภาคส่วน (sector) อื่นๆ เช่น การศึกษา เกษตร อุตสาหกรรม
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
8.8 นักวิจัยทางด้านสุขภาพ
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่งทาง
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
วิชาการ
1

นายรุ่ง วงศ์วัฒน์

36404003XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ส.ด.

สาธารณสุขศาสตร์

ศษ.ม. ประชากรศึกษา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552

มหาวิทยาลัยมหิดล

2541

ส.บ.

สาธารณสุขศาสตร์ (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2536

2

นางสาวเทียนทอง ต๊ะแก้ว

35101004XXXXX

อาจารย์

ส.ด.
สธ.ม.
พย.บ.
วท.บ.

สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สุขศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2551
2544
2557
2538
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นายประจวบ แหลมหลัก

36405003XXXXX

อาจารย์

ส.ด.
ค.ด.
สค.ม.
ศษ.บ.
ส.บ.
ส.บ.

สาธารณสุขศาสตร์
การศึกษานอกระบบ
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
การศึกษานอกระบบ
การบริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2559
2548
2537
2545
2539
2533
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศไทยภายใต้แนวทางการพัฒนาที่กาหนดด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) มาจนถึงปัจจุบันที่สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามสาดับ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม อาทิ
เศรษฐกิจมีขนาดและฐานการผลิตและบริการที่ใหญ่ขึ้น รายได้ประชาชนสูงขึ้น ปัญ หาความยากจน
ลดลง คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น จากบริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น และ
โครงสร้า งฟื้ น ฐานมี ก ารพั ฒ นาครอบคลุ ม อย่ างมากขึ้น รวมทั้ งผลของการด าเนิ น นโยบายการค้ า
การลงทุ น เสรี แ ละการขยายความร่ ว มมื อ กั บ มิ ต รประเทศโดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง กั บ ประเท ศ
ในกลุ่มอาเซียน ในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.0
ต่อ ปี ฐานเศรษฐกิ จ ได้ เปลี่ ย นจากฐานเกษตรมาเป็ น ฐานการผลิ ต อุต สาหกรรม ตั้งแต่ ช่วงปี 2530
เป็ น ต้ น มา และเริ่ ม เข้ า สู่ ฐ านบริ ก ารสมั ย ใหม่ ม ากขึ้ น ในช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ่ า นมา ด้ ว ยฐานเศรษฐกิ จ
ที่ขยายใหญ่ขึ้นและรายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้นประเทศไทยได้เปลี่ยนสถานะจากประเทศด้อยพัฒนามาเป็น
ประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางตอนบนมาตั้งแต่ปี 2531 โดยมีรายได้ต่อหัว
เท่ากับ 29,307 บาทต่อปี และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง
ตั้ ง แต่ ปี 2553 และล่ า สุ ด ในปี 2557 รายได้ ป ระชาชาติ ต่ อ หั ว เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 4,121 ดอลลาร์ ต่ อ ปี
ฐานการผลิตและบริการมี ความหลากหลายมากขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก
หลายสาขาการผลิ ตและบริก าร สามารถแข่งขัน และมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้น และสร้างรายได้
เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ ไฟฟ้า อุตสาหกรรม
อาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ เป็นต้น ในขณะเดียวกันการดาเนินนโยบาย
เศรษฐกิจแบบเสรีก็ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเป็นสากลมากขึ้น ทั้งในเรื่องมาตรฐานสินค้าและบริการ
กฎระเบียบต่าง ๆ โดยที่ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ ทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคี
ซึ่ งเป็ น กลไกและช่ อ งทางในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั งคม และการเมื อ งของประเทศ
ก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทาให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ
ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น ทั้งนีม้ ูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้เพิ่มขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งในรูปของสินค้าและบริการ รวมกันสูงถึง 17.2
ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 126.9 ของขนาดของเศรษฐกิจไทย ซึ่งวัดโดยมูลค่าการผลิตรวม
ในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) ส าหรับ สั งคมไทยและคนไทยมีความเป็น สากลมากขึ้น
ประชาชนไทยมีทักษะภาษาต่างประเทศและองค์ความรู้ในเรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกมากขึ้น มีการผสมผสานวัฒนธรรมในการดาเนินชีวติ อย่างมีคุณค่ามากขึ้น
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ฐานเศรษฐกิ จ ที่ ใ หญ่ ขึ้ น และส่ งผลให้ ก ารจ้ า งงานเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 38.0 ล้ า นคน
จากประชากรวัยแรงงาน 38.5 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 0.9 ปัญหาความยากจน
จึ ง ลดลงตามล าดั บ ทั้ งจ านวนประชากรใต้ เส้ น ความยากจนและสั ด ส่ ว นของประชากรที่ ย ากจน
ต่อจานวนประชากรทั้งหมด โดยที่สัดส่วนคนจนลดลงจากร้ อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.5
ในปี 2557 ขณะที่ จ านวนประชากรใต้ เส้ น ความยากจนลดลงจากจานวน 12.7 ล้ านคนในปี 2550
เป็น 7.1 ล้านคนในปี 2557 คุณภาพชีวิตคนไทยโดยเฉลี่ยดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา
การเข้ า ถึ ง บริ ก ารสาธารณสุ ข บริ ก ารสาธารณะและโครงสร้ า งพื้ น ฐานต่ า ง ๆ และการคุ้ ม ครอง
ทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ มีความครอบคลุม และมีคุณภาพดีขึ้นตามลาดับ เช่น
ในปี 2558 ประชาชนไทยมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุมกว่าร้อยละ 99.9 ขณะที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
มีหลักประกันทางรายได้มั่น คงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้นต่อเนื่องโดยอายุ
คาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด เพศชาย 71.6 ปี และเพศหญิ ง 78.4 ปี จานวนปี การศึกษาเฉลี่ยของประซากรไทย
ในวัย 15 - 59 ปี เพิ่มขึน้ เป็น 10.1 ปี
ในด้านเศรษฐกิ จ เมื่อ พิ จารณาอั ตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ ตั้งแต่ แผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา พบว่า เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราสูงในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ถึงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2504 – 2534) ก่อนที่จะเริ่มชะลอตัวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 เมื่อการส่งออกและ
การลงทุน เริ่มชะลอตัว ก่ อนที่ จะเกิ ด วิก ฤตเศรษฐกิ จและการเงินครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์
การพัฒ นาประเทศไทยในปี 2540 และการวางแผนเพื่อการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
หลั ง จากที่ ป ระเทศเผชิ ญ กั บ ภาวะวิ ก ฤตทางการเงิ น อย่ า งรุ น แรงในปี 2540 ต่ อ เนื่ อ งถึ ง ปี 2541
ได้นอ้ มนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติตงั้ แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ต่อเนื่อง
มาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพื่อให้ทุกภาคส่วนสร้างภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เหมาะสม
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาสุ ข ภาพของประชากรยั ง คงเป็ น ปั ญ หาที่ ห น่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว น
ให้ความสนใจและมีการจัดลาดับความสาคัญ อยู่ในลาดับต้นของการแก้ปัญ หา ประกอบกับแนวโน้ม
ปัญหาสาธารณสุขของประชาชนไทยและแนวคิดทางสุขภาพได้มกี ารเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเจ็บป่วยด้วยโรคไร้เชื้อหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นปัญหา
ที่สาคัญของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีผู้ป่วยจานวนมากที่มีปัญหาโรคแทรกซ้อน ทาให้ผู้ป่วย
เสี ย ชี วิ ต ไปกว่ า ปี ล ะ 52,800 คน ด้ ว ยโรคแทรกซ้ อ นที่ ท าให้ เสี ย ชี วิ ต ได้ แ ก่ โรคหั ว ใจขาดเลื อ ด
โรคหลอดเลือดสมองแตก และโรคไตวาย สานักนโยบายและยุทธศาสตร์รายงานสถานการณ์ โรคไม่ติดต่อ
เรื้ อ รั งและประมาณการค่ า ใช้ จ่ าย ปี 2551 พบว่ า มี ผู้ ป่ วยโรคเบาหวาน (DM) ประมาณ 3 ล้ านคน
มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ จานวน 47,596 ล้านบาทต่อปี โรคความดันโลหิตสูง (HT) ประมาณ 10 ล้านคน
มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ จานวน 79,263 ล้านบาทต่อปี โรคหัวใจ (CVS)ประมาณ 4 ล้านคน มีค่าใช้จ่าย
ทางการแพทย์ จ านวน 154,846 ล้ านบาทต่ อ ปี โรคหลอดเลื อ ดสมอง (CNS) ประมาณ 0.5 ล้ านคน
มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ จานวน 20,632 ล้านบาทต่อปี โรคไตวายระยะสุดท้ายประมาณ 3 หมื่นราย
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ต่อปี มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ จานวน 6,000 ล้านบาทต่อปี ในภาพรวม 4 โรคข้างต้น มีจานวนผู้ป่วย
17.5 ล้านคน มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ 302,337 ล้านบาทต่อปี และเมื่อรวมทั้ง 5 โรคจะมีค่าใช้จ่าย
ทางการแพทย์ทั้งสิ้น 308,337 ล้านบาทต่อปี สถานการณ์โรคเบาหวานในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2545 –
2555 อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น จาก 353.49 เป็น 1050.6 ต่อแสนประชากรสถานการณ์
โรคความดั น โลหิ ต สู ง พบว่า อัต ราป่ วยด้ วยโรคความดัน โลหิ ตสู งเพิ่ มขึ้น จาก 385.43 เป็ น 1622.8
ต่อแสนประชากร หรือ 4.2 เท่ า ในช่วง 10 ปี (2545 – 2555) ผลจากการป่ วยด้วยโรคเบาหวาน และ
โรคความดั น โลหิ ต สู ง ส่ งผลให้ เกิ ด โรคกล้ ามเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ด ซึ่ งในช่ ว ง 10 ปี (2545 – 2555)
มี อั ต ราป่ ว ยโรคกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ดเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 427.52 ต่ อ แสนประชากร หรื อ 2.7 เท่ า
ของปี 2555 โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด พบว่ า ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประมาณปีละ 575 คน โดยมี
อัตราป่วยตาย คิดเป็นร้อยละ 5.5 (กรมควบคุมโรค, 2556)
โครงสร้างประชากรไทยมี สัดส่ วนประชากรวัย สู งอายุ เพิ่ มขึ้น ประชากรวัย เด็ก และ
วัยแรงงานลดลง ภาวะอนามัย เจริญ พันธุ์ รวมอยู่ต่ากว่าระดับ ทดแทน ประชากรผู้สูง อายุ มีสัดส่วน
ร้ อ ยละ 11.9 ในปั จ จุ บั น และเพิ่ ม เป็ น ร้ อ ยละ 14.8 เมื่ อ สิ้ น สุ ด แผนฯ 11 ซึ่ ง ถื อ ว่ า ในช่ ว งแผนฯ 11
ประเทศไทยได้ ก้ า วเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ แ ล้ ว และจะเป็ น สั ง คมผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ใ นปี 2568
ผู้สูงอายุหญิงมีสัดส่วนมากกว่าเพศชาย คือ 55: 45 และจะแตกต่างกันมากขึ้นตามกลุ่มอายุที่สูงขึ้น
เพราะประชากรหญิงมีอายุยืนยาวกว่าเพศชาย สาหรับโครงสร้างประชากรประชากรวัยเด็กมีสัดส่วน
ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 20.5 เหลือร้อยละ 18.3 ในปี 2559 เป็นผลมาจากภาวะเจริญพันธุ์ของ
สตรีไทยที่ ล ดต่ าลงกว่ าระดั บ ทดแทน การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้างประชากรดั งกล่ าวท าให้ สั ด ส่ว น
ประชากรวัยแรงงานลดลงในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จากสัดส่วนประชากรเด็ก :แรงงาน: ผู้สูงอายุ
ร้อ ยละ 20.5: 67.6: 11.9 ในปี 2553 เป็ น ร้อ ยละ 18.3: 66.9: 14.8 ในปี 2559 สั งคมไทยมี แ นวโน้ ม
เปลี่ยนแปลงจากสังคมเครือญาติสู่สังคมปัจเจก ในช่วงที่ผ่านมาครัวเรือนมีการหย่าร้างหรือแยกกันอยู่
เพิ่ ม ขึ้ น จาก 4.4 คู่ ต่ อ พั น ครั ว เรื อ นในปี 2544 เป็ น 5.0 คู่ ต่ อ พั น ครั ว เรื อ น ในปี 2550 ขณะที่ อั ตรา
การแยกกันอยู่ ได้เพิ่มจาก 20.7 ราย เป็น 23.1 รายต่อประชากรที่เคยสมรสแล้วพันคนในช่วงเวลาเดียวกัน
ตามลาดับ คนไทยได้รับ การพั ฒ นาสุขภาพเพิ่มขึ้น แต่มีปัญ หาด้านสติปัญ ญาของเด็ก และการดูแล
ผู้สูงอายุ ในปี 2551 จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย 15 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น 8.9 ปี อายุขัยเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นเป็น 75.6 ปี แต่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ นอกจากนี้ กลุ่ มวัยเด็กมีพัฒนาการด้าน IQ และ
EQ ค่อนข้างต่า ขณะที่กลุ่มผูส้ ูงอายุต้องการการดูแลสุขภาพที่อาศัยความรู้ ความชานาญจากบุคลากร
ตลอดจนรู ป แบบการดู แ ลที่ เหมาะสม คนไทยต้ อ งการบริ ก าร ด้ า นสาธารณสุ ข ที่ มี คุ ณ ภาพและ
สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น
การพั ฒ นาประเทศไทยในช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ เพื่อแก้ปัญ หาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสม
มานาน ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนา
เทคโนโลยี จ ะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และเป็ น รู ป แบบของวิ วั ฒ นาการที่ จ ะกระทบชี วิ ต
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ความเป็นอยู่ในสังคมและการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจากั ด
ต่อการพัฒนาที่รุนแรงขึน้ และเป็นประเด็นท้าทายอย่างมาก ที่จะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ให้ เป็นปั จจัย ขับ เคลื่อนการพัฒ นาในทุก ด้านภายใต้สถานการณ์ ที่ ขีดความสามารถ
ในการแข่ งขัน ของประเทศมีข้อ จากั ด หลายด้ าน แต่ก ารแข่ งขัน ในโลกรุนแรงขึ้น มาก อาทิ คุ ณ ภาพ
คนไทยยังต่า กาลังแรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุ ณภาพและ
มีความเหลื่อมล้าสูง โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน โดยที่ประซากร
วัย แรงงานลดลงตั้ งแต่ ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สั งคมสูงวัย อย่างสมบู รณ์ ภายใน
สิ้น แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้อ มร่อ ยหรอเสื่ อมโทรมอย่างรวดเร็ว
เป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิ จและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณ ภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหาร
จัดการภาครัฐ ยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปั ญ หาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง ท่ามกลาง
ปั ญ หาท้ าทายที่หลากหลายดั งกล่าวซึ่งเป็นอุป สรรคสาคัญ สาหรับ การพัฒ นาประเทศในระยะยาว
ก็ เป็ น ที่ ต ระหนั ก ร่ ว มกั น ในทุ ก ภาคส่ ว นว่ า ประเทศจะพั ฒ นาต่ อ ไปให้ เป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ในระยะยาวนั้น ประเทศต้องเร่งเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
เพื่ อ พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม ควบคู่ กั บ การพั ฒ นาคนให้ เป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์
ในทุกด้านและในทุกช่วงวัย และพัฒนาโลจิสติกส์ให้เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สาคัญ ขณะเดียวกันการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
เชิ งพื้ น ที่ แ ละเมื อ งมากขึ้ น เพื่ อ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมให้ ทั่ ว ถึ ง และเป็ น การสร้ า ง
ฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพื้นที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้าภายในสังคมไทยลง
และสร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น จากการพั ฒ นาเมื อ งให้ น่ า อยู่ ภายใต้ เงื่อ นข้ อ จ ากั ด ของ
ปั จ จั ย พื้ น ฐานส าหรั บ การพั ฒ นาประเทศไทยทั้ งในทุ ก ด้ า น ในขณะที่ แ นวโน้ ม โลกที่ มี ก ารพั ฒ นา
เทคโนโลยีใหม่อย่างรวดเร็ว ประเทศต่าง ๆ กาลังเร่งพัฒ นานวัตกรรมและนามาใช้ในการเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตและเพิ่ม ผลิตภาพการผลิตเพื่ อเป็นอาวุธ สาคัญ ในการต่อสู้ในสนามแข่งขันของโลก รวมทั้ ง
การใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประซาซน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสาหรับประเทศไทยที่จะต้อง
เร่ งพั ฒ นานวั ต กรรมและน ามาใช้ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาในทุ ก ๆ ด้ า นต่ อ จากนี้ ไ ป โดยต้ อ งผลั ก ดั น
ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ การลงทุ น ในการวิ จั ย และพั ฒ นา
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างโอกาสการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในระดับ
ชุมชนและพัฒนาด้านสังคมเพื่อปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้
และนวั ต กรรมและการพั ฒ นาโดยรวมสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) ทั้ งนี้ การพั ฒ นาและแก้ ไขปั ญ หาในประเด็น การพั ฒ นาต่ าง ๆ ดั งกล่ าว
จะสั มฤทธิ์ผลได้นั้น ต้องปรับการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบ าลในทุกระดับ ต้องปรับ ให้สังคมไทย
เป็นสังคมคุณภาพ เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล และด้วยสภาพปัญ หาที่เรื้อรั งและเชื่อมโยงกัน ซับซ้อน
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกประเทศที่ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น การพัฒนา
เพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ปัญ หาจุดอ่อนดังกล่าวให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจังนั้น นับว่าเป็นการ
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เปลี่ ย นแปลงอย่างขนานใหญ่ ส าหรับ ประเทศไทย ดังนั้น ภาคส่ วนต่าง ๆ ในสั งคมมีค วามตระหนั ก
ร่ว มกั น ว่า การขับ เคลื่อ นการพั ฒ นาให้ ลุ ล่ วงสั ม ฤทธิ ผ ลภายใต้ ส ภาพแวดล้อ มที่ ท้ าทายในทุ ก ด้ าน
ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที่กาหนดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ในระยะยาว และวางแนวทางการพัฒนาหลัก ๆ ที่ต้องดาเนินการเพื่ อจะนาไปสู่เป้าหมายอนาคตของ
ประเทศ โดยที่แผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบที่ชว่ ยกากับให้การขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศ
ในมิติต่าง ๆ มีการบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผนเฉพาะด้านในระดับต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงเป็นลาดับ
ที่เหมาะสมและมี ค วามสอดคล้องกั นภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ชาติ และการก าหนดเป้าหมายในระยะยาว
ที่ชัด เจน ส่งผลให้ ต้องมีค วามต่อเนื่องในการแก้ปั ญ หารากฐานและการพั ฒ นาพื้ นฐานให้ แข็งแกร่ง
รวมทั้งต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ด้านสังคม ศักยภาพ และระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้าน ยังต่ากว่าเป้าหมาย
และไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมบนฐานความรู้ ปั ญ หาที่ ส าคั ญ เช่ น
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าวัย
เพราะครอบครั วไม่มีความรู้ และขาดเวลาในการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม และเด็ก วัยเรียนยังมีปัญ หา
ด้านสติปัญญา เพราะคุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในระดับต่า ประกอบกับการขาดการฝึกทักษะที่แปลง
ความรู้ สู่ ทั ก ษะที่ เพี ย งพอ จึ ง ส่ ง ผลให้ วั ย แรงงานมี ผ ลิ ต ภาพการผลิ ต ต่ า อี ก ปั ญหาที่ ส าคั ญ และ
เป็ น ข้อ จากั ด ต่ อ การพั ฒ นาทุ นมนุ ษ ย์ ของไทยคื อ การที่ ค นไทยส่ วนใหญ่ ยั งมี พ ฤติ ก รรมและปั จ จั ย
แวดล้อมที่เสี่ยงต่อการทาลายสุขภาพ จนทาให้ประชากรที่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น
และเสี ย ชี วิต ก่ อ นวั ย อั น ควรจากโรคไม่ ติ ด ต่ อ เนื่ อ งจากมี พ ฤติ ก รรมการบริโภคที่ ไม่ เหมาะสมและ
ขาดการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ได้แก่ การมีการศึกษาและ รายได้น้อย
ท าให้ขาดความรู้ค วามเข้าใจและทางเลื อกในการดาเนินชีวิต อาทิ ความเสี่ ย งในการบริโภคอาหาร
ไม่ปลอดภัย การผจญกับปัญหามลพิษในอากาศ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีความเลี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ที่ จ ะส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพชีวิ ต ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ และสภาพทางสั งคมในด้ านต่ าง ๆ โครงสร้า ง
ประชากรไทยได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นตามสาดับ และจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
เมื่ อ สิ้ น สุ ด แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 โดยที่ สั ด ส่ ว นผู้ สู ง อายุ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ร้อ ยละ 19.8 ของจ านวน
ประชากรทั้ งหมด ในขณะที่ จ านวนประชากรวั ย แรงงานได้ เริ่ ม ลดลงมาตั้ งแต่ ปี 2558 เป็ น ต้ น มา
ส่งผลให้เกิ ดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยั ง ต่า เนื่องจากปัญ หาคุณ ภาพ
แรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการบริหารจัดการ จึงเป็นข้อจากัดในการเพิ่ม
ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น และศั ก ยภาพการเจริญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ รวมทั้ ง
การสร้างรายได้และการยกระดั บ คุ ณ ภาพชีวิตของประชาชนด้วย และเมื่ อ ประกอบกั บ คุณ ภาพคน
ที่ยังต่าในทุกช่วงวัยที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องกัน ก็จะยิ่งเป็นอุปสรรคสาหรับการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่
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พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่า การพัฒนาความรู้
และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้ สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียว
สู ง ขึ้ น รวมทั้ ง การเลื่ อ นไหลของวั ฒ นธรรมต่ า งชาติ ที่ เข้ า มาในประเทศไทยผ่ า น สั ง คมยุ ค ดิ จิ ทั ล
โดยที่คนไทยจานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อ
วิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวติ
นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้า ยังต้องเร่งดาเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ในขณะที่ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกั นถึง 34.9 เท่า
สาเหตุ พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ มาจากคุ ณ ภาพบริ ก ารทางสั ง คมที่ เ ป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการพั ฒ นาคน
มีความแตกต่างกัน ระหว่างในพื้นที่และเมือง โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล การกระจายโอกาสของ
การพั ฒ นายั ง ไม่ ทั่ ว ถึ ง และการเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมยั ง มี ค วามเหลื่ อ มล้ า รวมทั้ ง โอกาส
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชน
ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ซึ่งในอนาคตนั้น มีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงมากขึ้น ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วในทุกด้าน ความเหลื่อมล้ามีความแตกต่างในด้านการพัฒนา
ชุมชน ซึ่งเป็นจุดเน้นสาคัญมาตลอดช่วง 3 แผนพัฒนาที่ผ่านมา ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น
มี ก ารรวมกลุ่ ม เชื่ อ มโยงเป็ น เครื อ ข่ า ย เพื่ อ ท ากิ จ กรรมทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อ ม
เพื่อแก้ปัญ หาและสนองตอบความต้องการของชุมชนได้ดีขึ้น อาทิ ชุมชนจัดการภัยพิบัติ การจัดท า
แผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ และบูรณาการเป็นแผนตาบล เพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด และการรวมกันเป็ นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ
ร้อยละ 32.41 และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77 ขององค์กรทั้งหมด
การเปลี่ ย นแปลงด้ า นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของประชาชนในปั จ จุ บั น มี แ นวโน้ ม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งเสริมการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง
เอดส์ ฆ่าตัวตาย การใช้ส ารเสพติ ด ซึ่งมีปัจจัย มาจากพฤติก รรมเสี่ย ง เช่น การรับ ประทานอาหาร
ที่ไม่ปลอดภัย มีไขมันสูง น้าตาลสูง การขาดการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง ขาดการควบคุมสภาวะ
จิตใจในการดาเนินชีวิต การขาดความรู้ในเรื่องการใช้ยาและสารเสพติด การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง
ด้านเพศสัมพันธ์ และภาวะซึมเศร้าที่นาไปสู่การฆ่าตัวตาย ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้
โดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ เช่น ให้มีการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การออกกาลังกาย
ที่ ถู ก วิ ธี ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสุ ข ภาพจิ ต การเพิ่ ม เติ ม ความรู้ แ ละทั ก ษะชี วิ ต ในการป้ อ งกั น ปั ญ หา
ด้านสุ ขภาพ เพื่ อเพิ่ มคุ ณ ภาพชีวิตและความเป็ นอยู่ที่ ดีขึ้นแก่ประชาชนอย่างพอเพียง ครอบคลุมและ
เสมอภาค
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นภู มิ ภ าค มี ป รั ช ญ า “ปั ญ ญ า
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน : Wisdom For Community Empowerment” รับ ผิดชอบการจัดการศึก ษา
เพื่อพัฒนาประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อให้ประชาชนสามารถนาองค์ความรู้ไปพัฒ นาชุมชน
ทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เนื่องจากประชาชนในพื้นที่บริการการศึกษาส่วนใหญ่ ประสบ
ปั ญ หาทางด้ านพฤติก รรมสุ ขภาพ และปั ญ หาจากมลภาวะทางสิ่ งแวดล้ อ ม จึ งได้ ก าหนดนโยบาย
ที่จะผลิ ตบั ณ ฑิ ตในสาขาวิชาทางด้านสุ ขภาพ ที่ มีค วามรู้ ความชานาญ สามารถสั งเคราะห์ ปัญ หา
พัฒนางานวิจัยขั้นสูงที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และระบบ
บริการสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จึงได้จัดทาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ขึ้น
เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว
การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยเฉพาะหลั ก สู ต รในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จะต้ อ งด าเนิ น การ
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 แผนพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และ
แผนพั ฒ นาสุ ขภาพแห่ งชาติ ฉ บั บ ที่ 12 ที่ ต ระหนั ก ถึ งการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต และความเป็ น อยู่ข อง
ประชาชนด้านสุขภาพ โดยที่บุคลากรด้านสาธารณสุขจะต้องมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน มีการมุ่งเน้นผลิต
บุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์นโยบาย สามารถแยกแยะปัญหาและ
สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เป็นผู้นาในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพโดยใช้ทรัพยากรในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองเป็นสาคัญ ประกอบกับ ร่าง มคอ.1 ของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
เน้นการผลิต ดุ ษ ฎีบัณ ฑิ ตให้เป็น ผู้นาการปฏิ บัติ ที่มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสาธารณสุข มี ทัก ษะ
ด้ า นการคิ ด วิ เคราะห์ แ ละการคิ ด แบบสร้ า งสรรค์ สามารถบู ร ณาการและสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้
จากศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสาขาที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน ที่มีมิติทางสังคม
และวัฒ นธรรมที่แตกต่างกั น โดยผ่านการทางานเป็นทีมระหว่างสหสาขาวิชาชีพ มีความรับ ผิดชอบ
ต่ อ ตนเองและสั ง คม มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ และวิ ช าการ เป็ น ผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อการควบคุมป้องกันโรค การสร้างเสริม
สุ ข ภาพและพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การระบบสุ ข ภาพ และเป็ น ผู้ น าในการก าหนดนโยบาย
ด้านสาธารณสุ ข สามารถถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ด้ านสาธารณสุ ข สู่สั งคมอย่างมี ป ระสิ ท ธิผ ล ดั งนั้ น
การพั ฒ นาหลัก สูตรจะเน้นการพั ฒ นาศัก ยภาพนิสิตให้มีองค์ความรู้ และมีสมรรถนะด้านการแก้ไข
ปัญ หา พัฒนางานด้านสาธารณสุข มีความสามารถในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อประโยชน์
ในการพัฒนางานสาธารณสุข มีความสามารถด้านการสื่อสาร และการปรับตัวในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่นที่มีค วามหลากหลายทางวัฒ นธรรม มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สามารถบูรณาการ
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องค์ความรู้แบบสหสาขาวิ ชาในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน เป็นผู้นาด้านการคิดริเริ่ม และ
การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของคนในองค์กร ชุมชน เพื่อนาไปสู่การพัฒ นาการสร้างเสริมบริก ารสุขภาพ
ที่จาเป็นในอนาคต เป็น ผู้มีค วามรอบรู้และเชี่ย วชาญด้านการบริห ารจัดการหน่วยงานสาธารณสุ ข
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เป็นนักสาธารณสุขที่มีคุณ ธรรม
จริยธรรม
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
คณะแพทยศาสตร์ ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ เพื่ อ การพั ฒ นา “ผลิ ต Family health team
เพื่อบริการวิชาการและงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากลและ
พั ฒ นาองค์ค วามรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข ภายใน 10 ปี (2560 - 2570)” และได้ก าหนด
สมรรถนะหลั ก คื อ “ช านาญเรื่ อ ง Family Health Team, Social Engagement (Student Engagement to
Community Engagement) Surveillance System, Primary Care to Primary Health Care”
การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นการรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การศึ ก ษาที่ เปลี่ ย นแปลงไป มุ่ งผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ วิชาชีพ ด้ านสาธารณสุข ให้ มี ทั ก ษะและสามารถ
ปฏิบัติงานในลักษณะทีมสุขภาพ (Family Health Team) สามารถจัดทาระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิท ธิภาพ เป็น บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณ ธรรม จริยธรรม รอบรู้
เชี่ยวชาญศาสตร์ด้านการสาธารณสุข มุ่งเน้นการวิจัยที่สามารถนาไปใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
สนั บ สนุน ให้ มี ก ารจัด บริก ารวิชาการที่ ต อบสนองต่อ ความต้ องการในการพั ฒ นาบุค ลากรทางด้ าน
สาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนางานวิจัยในระดับพื้นที่ให้สามารถสนับสนุน
งานวิจัยระดับชาติ และตอบสนองอัตลักษณ์ของนิสติ “วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที”
12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
ผลิ ต ดุ ษ ฏี บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ น าการปฏิ บั ติ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ
สาธารณสุ ข มีทัก ษะด้านการคิด วิเคราะห์และการคิดแบบสร้างสรรค์ มีคุณ ธรรมจริย ธรรม ทัก ษะ
ทางปั ญ ญา ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ระหว่างบุ คคลมี ความรับ ผิ ด ชอบ มีทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด ารงไว้ ซึ่ งจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด้ านการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุ ข สามารถบู รณาการและสั งเคราะห์ อ งค์ ค วามรู้จ ากศาสตร์ด้ า นสาธารณสุ ข และสาขา
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อน ที่มมี ิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
12.2.2 ด้านการวิจัย
มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พัฒนาระบบ
บริการด้านสาธารณสุ ข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒ นาสังคม ให้ความสาคัญ และมุ่งเน้นการวิจัย
พื้ น ฐาน โดยควบคู่ ไ ปกั บ การวิ จั ย ประยุ ก ต์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารเรี ย นการสอนที่ มี
ประสิท ธิ ผล และมีคุ ณ ภาพชีวิต ที่ดี เพื่ อแก้ปั ญ หาสุ ขภาพและพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
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ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของสังคมและประเทศชาติ มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
12.2.3 ด้านการวิชาการ
ส่ งเสริ ม การบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การบริก าร
ทางด้ านการแพทย์ และการสาธารณสุ ขโดยการด าเนิ น การสร้างความร่วมมื อ กั บ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบนและองค์กรภาคเอกชน เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น
12.2.4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มุ่งพัฒนา ผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคมด้านสุขภาพ
สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 แต่ งตั้ งคณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรดุ ษ ฏี บั ณ ฑิ ต
เพื่อทาหน้าที่วางแผนและนโยบายที่สนับสนุนและกากับการใช้หลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ก่ อให้ เกิ ด บั ณ ฑิ ตตามวั ตถุ ป ระสงค์ของหลัก สูต ร และติ ดตามประเมิ นการใช้หลั ก สู ตร เพื่ อก าหนด
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
13.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต
เพื่ อท าหน้าที่ด าเนินงานตามแผนและนโยบายในการสนับ สนุน ทั้ งในด้านการจัดการเรีย นการสอน
การจัดหาผู้สอน และทรัพยากรการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
การประเมินผลลัพธ์ตามหลักสูตร การประเมินการจัดการเรียนการสอน และจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน
เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นระยะ
13.4.3 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการรายวิ ช า ประกอบด้ ว ย อาจารย์ ใ นแต่ ล ะสาขาวิ ช า
ที่เกี่ยวข้อง ทาหน้าที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
การประเมินผลลัพธ์ตามหลักสูตร การประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และจัดทา
สรุปผลการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
สาธารณสุ ขศาสตร์เป็นศาสตร์ของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค บูรณาการ
ศาสตร์ ด้ า นสาธารณสุ ข วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ สั งคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และศาสตร์ ส าขา
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา วางแผน สื่อสาร พัฒนาสุขภาพ ตามบริบทของสังคมไทย ผ่านการทางาน
เป็นทีมระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีคุณ ภาพชีวิตสูงขึ้น เป็นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
1.2 ความสาคัญ
ปั จ จุ บั น พบว่ าประเทศไทยยั งประสบกั บ ปั ญ หาด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข จาก
โรคร้ายต่าง ๆ และมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น ประกอบด้วย โรคมะเร็ง ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือด
หัวใจ วัณ โรค นอกจากโรคร้ายเหล่านี้แล้ว ยังมีโรคเรื้อรังที่เป็นปัญ หาใหญ่ ของคนไทยอีกด้วย เช่น
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคของต่อมไร้ท่อ (โรคกลุ่มเบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมหมวกไต) โรคระบบ
กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ โรคระบบประสาท
จิตเวช โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคของปาก หู คอ จมูก และโรคผิวหนัง เป็นต้น รวมทั้งผลกระทบ
จากภาวะโลกร้อน เนื่องจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนาไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ตามมา
สาหรับในเขตภาคเหนือตอนบนประชาชนส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุ ข ซึ่ งปั ญ หาการเจ็บ ป่ วยที่ ส าคั ญ ประกอบด้ วยโรคต่าง ๆ เช่น โรคระบบต่ อ มไร้ท่ อ
โภชนาการและเมแทบอลิซึม เช่น เบาหวาน โรคระบบย่อยอาหาร โรคความดันโลหิตสูง กลุ่มสาเหตุ
การตายที่สาคัญ ได้แก่ การตายด้วยสาเหตุจากโรคมะเร็งและเนื้องอก โรคติดเชื้อและปรสิต สาหรับ
ปั ญ หาด้ านสาธารณสุ ข ที่ ส าคั ญ ได้ แก่ ปั ญ หาการป่ ว ยและตายด้ วยโรคเอดส์ แ ละวั ณ โรค ปั ญ หา
การเจ็บป่วยและตายจากอุบัติเหตุจราจร ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
และไตวาย และปัญหาการฆ่าตัวตาย ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการ
ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจและมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ไ ม่ เ หมาะสม และปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม
ที่เปลี่ยนแปลง ระบบบริก ารสุขภาพที่ยังอาจไม่ดีพอ แสดงให้เห็นว่า ระบบการแพทย์และสาธารณสุข
ยังไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัย
ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นภู มิ ภ าคและมี เป้ า หมายที่ จ ะพั ฒ นาเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ จึ ง ได้ ก าหนด
เป็นนโยบายที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาทางด้านสุขภาพ ที่มีความรู้ ความชานาญ สามารถสังเคราะห์
ปัญหา แก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัย ได้องค์ความรู้ใหม่ เพื่อนาไปพัฒนาสังคมและชุมชนคิดริเริ่ม
จึงได้จัดการเรียนการสอนและจัดทาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
ในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีดุลยพินิจเชิงจริยธรรมที่เหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม
1.3.2 มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาทางวิชาชีพ มีความชานาญในการปฏิบัติ
วิชาชีพสาธารณสุขเฉพาะด้าน
1.3.3 สามารถประเมิ น วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ บู ร ณาการ และจั ด การแก้ ไ ขปั ญ หา
สาธารณสุขที่มีความซับซ้อนได้ โดยใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ความรู้ และความเข้าใจในแนวคิด
ทฤษฎีบนพืน้ ฐานขององค์ความรูร้ ะดับสูงและความเข้าใจในปัญหาอย่างถูกต้อง
1.3.4 มีความชานาญในการดาเนินงานในรูปแบบทีมสุขภาพครอบครัว (Family Health
Team) การสร้างความผูกพันทางสังคม (Social Engagement) ระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค
และการดาเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) ในชุมชน
1.3.5 สามารถทาวิจัย และเผยแพร่ผลงานผ่านกระบวนการจัดการความรู้ บูรณาการ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิชาชีพสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.3.6 สามารถบริหารจัดการทรัพยากร ระบบบริการสุขภาพขององค์กร เพื่อส่งเสริม
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนทุกกลุ่ม
1.3.7 เป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่มคี วามรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม ใช้การสื่อสาร
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบการศึกษาของหลักสูตร (4 ปี)
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง (1) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
(1) เอกสารหลักสูตร
หลักสูตรให้มีมาตรฐานตามที่ ตามมาตรฐานสากล และ
(2) เอกสารประกอบหลักสูตร
สกอ.กาหนด สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับนโยบายของ
(3) รายงานผลการประเมิน
นโยบายของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตร
พะเยา สอดคล้องกับความ (2) ติดตามประเมินหลักสูตร
(4) รายงานผลการประเมิน
ต้องการของผู้ใช้ และการ
อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ
ความพึงพอใจในการใช้
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
มาตรฐานของ สกอ.ทั้งการ
บัณฑิตของหน่วยงานผู้ใช้
พัฒนาหลักสูตรและการเรียน
บัณฑิต
การสอน
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
(3)

(4)
(5)

2. แผนการพัฒนาการจัดการ (1)
เรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียน
เป็นสาคัญ ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้านของ
สกอ.
(2)

(3)

กลยุทธ์
ติดตามความต้องการของผู้ใช้
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
ปรับปรุงหลักสูตร เมื่อครบวงจร
ของหลักสูตรทุก 3 - 5 ปี
พัฒนาเครือข่ายการพัฒนางาน
ส่งเสริมสุขภาพกับสถาน
บริการสุขภาพในพืน้ ที่
ภาคเหนือ
พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเน้น
การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง
6 ด้าน
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ ี่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการ
เรียนรู้ดว้ ยตนเองของนิสิต
พัฒนา Information and
Communication Technology
ให้สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอน Public Health
Education and Practice

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

(1) จานวนแผนงาน/กิจกรรม
การพัฒนาอาจารย์ผสู้ อน
ในการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง
6 ด้าน
(2) สัมมนาการจัดการเรียน
การสอน
(3) การจัดระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้โดย
คณาจารย์ นิสิต และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
(4) การเข้าร่วมประชุมวิชาการและ
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผล
การเรียนรู้
(5) ความพึงพอใจของอาจารย์
และนิสติ ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูท้ ี่เน้นผูเ้ รียนเป็น
สาคัญ
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
3.แผนการพัฒนานิสติ
(1) พัฒนาการเรียนรู้ของนิสติ ให้เป็นไป (1) แผนการพัฒนานิสติ ให้มี
ให้มคี วามพร้อมในการเรียน
ตามมาตรฐาน สกอ.
ความพร้อมในการเรียน
การสอน
การสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
(2) บูรณาการการจัดการเรียนการ (2) รายวิชาที่จัดให้มีการ
บูรณาการการจัดการเรียน
สอนในหลักสูตร กับกิจกรรม
การสอนในหลักสูตรกับ
เสริมหลักสูตร การบริการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิชาการ และการวิจัย
การบริการวิชาการ และ
การวิจัย
(3) จัดการเรียนการสอนในชั่วโมง (3) ร้อยละของรายวิชาที่มี
ชั่วโมงภาคปฏิบัติที่เน้นให้
ภาคปฏิบัติ โดยเน้นให้นิสิตฝึก
นิสติ ฝึกทักษะและความ
ทักษะและความชานาญใน
ชานาญในวิชาชีพอย่าง
วิชาชีพอย่างเพียงพอและ
เพียงพอและต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม
(4) พัฒนากระบวนการจัดการ
(4) ร้อยละของหน่วยงาน
เรียนการสอนในชั่วโมง
ราชการ ชุมชน และสถาน
ภาคปฏิบัติ ที่เน้นการมีส่วน
ประกอบการ ที่เป็นแหล่ง
ร่วมของบุคลากร ในหน่วยงาน
ฝึกที่บุคลากรมีส่วนร่วมใน
ราชการ ชุมชนและสถาน
การจัดการเรียนการสอน
ประกอบการ
(5) พัฒนาทักษะงานทางด้านการ (5) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ
สร้างเสริมสุขภาพและการ
การพัฒนาทักษะด้านการ
ป้องกันโรค ของอาจารย์ให้
สร้างเสริมสุขภาพและการ
ทันสมัยอยู่เสมอ
ป้องกันโรค ในแต่ละปี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ บัณ ฑิ ตศึก ษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2.2 เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง การรั บ สมั ค รสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็ น ไป ตามระเบี ย บ การสอบ คั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษ าในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษ า
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หรื อ ตามระเบี ย บการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสติ ขาดทักษะการวิจัยและการสังเคราะห์งานสาธารณสุข และพืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1. การกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาที่เหมาะสม
2. จัดหลักสูตรระยะสั้นให้กับนิสติ เป็นการสอนเสริมในระหว่างการศึกษา
3. จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
4. จัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาและคาแนะนาด้านวิจัยให้แก่นิสติ ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 หลักสูตรแบบ 2.1
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2561 2562 2563 2564 2565
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 3
10
10
10
รวม
10
20
30
30
30
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
10
10
2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
2561
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย

3,000,000
900,000
2,100,000
2,192,000
512,000
600,000
600,000
480,000
2,400,000
2,400,000
500,000
8,092,000

2562

ปีงบประมาณ
2563

3,300,000 3,630,000
990,000 1,089,000
2,310,000 2,541,000
2,411,000 2,651,000
563,000
619,000
660,000
726,000
660,000
726,000
528,000
580,000
2,640,000 2,904,000
2,640,000 2,904,000
550,000
605,000
8,901,000 9,790,000

2564

2565

3,992,000
1,197,000
2,795,000
2,915,000
681,000
798,000
798,000
638,000
3,194,000
3,194,000
665,000
10,766,000

4,391,000
1,317,000
3,073,000
3,207,000
749,000
878,000
878,000
702,000
3,513,000
3,513,000
131,000
11,842,000

2.7 ระบบการศึกษา
√ แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
อื่น ๆ การศึกษาด้วยตนเอง (Self-Learning)
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิท ยาลั ย พะเยา ว่าด้ วย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 51 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานของ โครงสร้างหลักสูตรใหม่
สกอ.
พ.ศ. 2561
ลาดับ
รายการ
แบบ 1.1 แบบ 2.1
แบบ 2.1
1
งานรายวิชา (Coursework)
12
15
หมวดวิชาเฉพาะ
12
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
1.2 กลุ่มวิชาเลือก
3
2 วิทยานิพนธ์
48
36
36
3 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า
48
48
51
หมายเหตุ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
แบบ 2.1
1) หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า จานวน 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
จานวน 12 หน่วยกิต
326811 ปรัชญาสาธารณสุขและการจัดการระบบสุขภาพ
3(2-2-5)
Public Health Philosophy and Health System Management
326812 พันธกิจสัมพันธ์ของชุมชนในงานสาธารณสุข
3(2-2-5)
Community Engagement in Public Health
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326813 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสาธารณสุข
Research methodology and data analysis in public health
326871 สัมมนา 1
Seminar I
326872 สัมมนา 2
Seminar II
326873 สัมมนา 3
Seminar III
กลุ่มวิชาเลือก
326821 วิทยาการระบาดขั้นสูงทางด้านสาธารณสุข
Advanced Epidemiology in Public Health
326822 กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพ
Health Communication Strategy
326823 การจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
Health, Safety and Environmental Management
2) วิทยานิพนธ์
326891 วิทยานิพนธ์
Dissertation

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

จานวน 3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
แบบ 2.1
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
326811 ปรัชญาสาธารณสุขและการจัดการระบบสุขภาพ
Public Health Philosophy and Health System
Management
326812 พันธกิจสัมพันธ์ของชุมชนในงานสาธารณสุข
Community Engagement in Public Health
326871 สัมมนา 1
Seminar I
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
326813 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสาธารณสุข
Research methodology and data analysis in public health
32682x วิชาเอกเลือก
Major Elective
326891 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

3(2-2-5)

3(2-2-5)
1(0-2-1)
7 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
326871 สัมมนา 2
Seminar II
326891 วิทยานิพนธ์
Dissertation

1 (0-2-1)
6 หน่วยกิต
รวม

7 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
326891 วิทยานิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
326873 สัมมนา 3
Seminar III
326891 วิทยานิพนธ์
Dissertation

1 (0-2-1)
9 หน่วยกิต
รวม

10 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
326891 วิทยานิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
326811 ปรัชญาสาธารณสุขและการจัดการระบบสุขภาพ
3(2-2-5)
Public Health Philosophy and Health System Management
ปรัชญา แนวคิด และหลักจริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข การบริหาร จริยธรรมกับการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ภาวะผูน้ าและการจัดการทรัพยากรในองค์กรสุขภาพ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การวางแผนเชิงกลยุ ท ธ์ และการประเมินผล พฤติ ก รรมจริย ธรรมและการสร้างวัฒ นธรรมองค์ก าร
นโยบายและแผนของการสาธารณสุ ข ของนานาประเทศและของประเทศไทย ประวั ติ ศ าสตร์
องค์ประกอบในระบบสาธารณสุข การเปรียบเทียบระบบสาธารณสุขของแต่ละประเทศ วิวัฒนาการ
ของระบบสาธารณสุ ขในประเทศไทย การสังเคราะห์สารสนเทศสุขภาพ การพัฒ นาระบบเฝ้าระวัง
สุ ข ภาพ การเท่ า เที ย มทางสุ ข ภาพ จริ ย ธรรมกั บ ความหลากหลาย การประยุ ก ต์ การบู ร ณาการ
การพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิดหลัก หลั กการ และวิธีการของความรู้จากศาสตร์ทางด้านสาธารณสุข
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขที่ทันสมัยอย่างยั่งยืน
Philosophy, concepts and professional ethics public health, management, ethics and good
governance, leadership and resources management in health organization, analysis, synthesis,
strategic planning and evaluation, ethical behavior and organizational culture, Thailand and global
health policy and planning, Thailand and global public health history comparative, service and
public health system components, comparison of national and international health, Thailand health
system development, synthesize health information, developing health surveillance systems, health
equity, ethics and diversity, application, integration, development, of knowledge by using the
concepts, principles and methods of knowledge from public health and related sciences, problems
solving and developing and development of sustainable public health
326812 พันธกิจสัมพันธ์ของชุมชนในงานสาธารณสุข
3(2-2-5)
Community Engagement in Public Health
แนวคิดของชุมชน ความหมายของพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน หลักการของพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน
วิวั ฒ นาการพั น ธกิ จสั ม พั น ธ์ ของชุม ชน การศึ ก ษาชุ มชนและการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถให้ กั บ ชุม ชน
แนวคิดสาหรับการฝึกปฏิบัติพั นธกิจสัมพันธ์ชุมชน จริยธรรมของการศึกษาวิจัยในความร่วมมือของ
ชุมชน รูปแบบและกรอบแนวคิดในการฝึก ปฏิบัติความร่วมมือของชุมชน แนวคิดการพัฒ นารูป แบบ
การดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ทีมหมอครอบครัว ระบบเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค แนวโน้มทางการ
ส่ งเสริม สุ ขภาพในระดั บ นานาชาติ เครื่อ งมื อ ในการพั ฒ นารูป แบบการด าเนิ น งานส่ งเสริม สุ ขภาพ
ความยั่งยืนของชุมชนต้นแบบ
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Concepts of community, meaning of community engagement, principle of community
engagement, community engagement development, community education and empowerment,
useful concepts for the practice of community engagement, the ethics of community engagement
research, models and frameworks for the practice of community engagement, concepts of health
promotion model (HPM), family health team, disease surveillance and control system, trend in
global health promotion, psychometric properties of sample instruments, Pender and Colleagues
Publications, the rationale for community-engaged health promotion and policy making,
sustainability of the prototype community
326813 ระเบียบวิธีวจิ ัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
Research methodology and data analysis in Public Health
การวิเคราะห์ขั้นสูงทางด้านสถิติและชีวสถิติ วิเคราะห์แบบอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์
หลั กการวิจัยส าหรับการวิจั ยทางการแพทย์และสาธารณสุ ข การตรวจคัดกรองข้อมู ล การวิเคราะห์
ความแปรปรวนพหุ และความแปรปรวนร่ วมพหุ การออกแบบการวั ดซ้ า การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลจั ดชั้ น
การถดถอยพหุ การทดสอบพิ เคราะห์ ค่ า ตกค้ าง การถดถอยโลจิ ส ติ ก การวิ เคราะห์ ก ารอยู่ รอด
การวิเคราะห์จาแนก การวิเคราะห์ปั จจัย ตั วแบบสมการโครงสร้างและวิธีการทางชีวสถิติขั้นสูงอื่น ๆ
อภิปราย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์งานวิจัย รูปแบบต่าง ๆ ทางด้านสาธารณสุข และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย การสังเคราะห์องค์ความรู้ผ่านงานวิจัย
Analysis of advance statistics, parametric and non-parametric statistics, principle of
medical and public health research, screening data test, analysis of variance and covariance,
repeated measure ANOVA, stratified analysis, multiple regression, residual analysis, logistic
regression, survival analysis, discriminant, factor analysis, structural equation modeling, other
advance biostatistics, discussion and criticism of medical and public health research, public health
problem solving and synthesis of knowledge through research
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326821 วิทยาการระบาดขั้นสูงทางด้านสาธารณสุข
3(2-2-5)
Advanced Epidemiology in Public Health
การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาในการวิจัยด้านสาธารณสุข แนวคิดเชิงสาเหตุ การวัดทางระบาด
วิท ยา ตารางชีพ รูป แบบการศึ ก ษาทางระบาดวิท ยา การศึ ก ษาเชิงนิ เวศน์ การศึ ก ษาภาคตั ดขวาง
การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลัง การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า การศึกษามีกลุ่มควบคุม
ซ้อนใน แหล่งของอคติในการศึกษาทางระบาดวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การเฝ้าระวัง
และการสอบสวนโรค ระบาดวิทยาภัยพิบัติ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในระบาด
วิทยา การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบด้านระบาดวิทยา
Application of epidemiologic studies in public health research, causal concept,
epidemiologic measure, life table, study designs in epidemiology, ecological study, cross sectional
study, case-control study, cohort study, nested case-control study, source of bias in epidemiologic
studies, analysis and interpretation of epidemiologic data, surveillance system and disease
investigation, epidemiology for disaster, application of geographical information system in
epidemiology, systematic reviews in epidemiological approach
326822 กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Communication Strategy
บทบาทของการสื่อสารสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรค กรอบการวางแผนทฤษฎีและ
รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์และการสังเคราะห์สถานการณ์ทางสุขภาพ การแบ่งกลุ่ม
ผู้รับข้อมูล วัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แนวทางเชิงกลยุทธ์ การวางแผนและการพัฒนา
กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สาร การพั ฒ นาและการทดสอบสื่ อ และช่อ งทางการสื่ อ สาร การวางแผนการผลิ ต
การกระจาย การส่งเสริมและการประเมินกระบวนการ การประเมิ นประสิท ธิผ ลและการปรับ ปรุง
การสื่อสารสุขภาพ
The role of health communication in disease prevention and control, planning frameworks,
theories and models of change, analysis and synthesis of the situation for health, audience
segmentation, behavior change objectives, strategic approach, planning and communication
strategy development, developing and pretesting messages and materials, planning for production,
distribution, promotion and process evaluation, assessing effectiveness and making refinements for
health communication
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326823 การจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health, Safety and Environmental Management
การจั ด การสุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
เพื่ อ การจั ด การสุ ข ภาพ ความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพในการท างาน
การจัดการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การจัดการความปลอดภัยและสาธารณภัย การประเมินและ
เฝ้ าระวั งผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มและสุ ขภาพ การจั ด การความสู ญ เสี ย และความเสี่ ย งทางสุ ข ภาพ
นวัตกรรมการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
Sustainable health and environmental management, community participation for health,
safety and environmental management, health promotion at work, management in occupational
health and environmental health, occupational disease prevention and control, public health
emergency management, safety and disaster management, environmental and health impact
assessment and surveillance, management in health loss and risk control, innovation for health,
safety and environmental management
326871 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
อภิปรายผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็น เทคนิค การศึกษาปัญหาสุขภาพ ขนาดของ
ปัญ หาทางสุขภาพ ปัญ หาทางระบาดวิทยา ตัวชี้วัดของปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิต การเจ็บป่วย
สาเหตุการตาย ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
Discuss the analysis and synthesis of technology, educational of health problems burden
(Physical and Psychological); epidemiological problem, indicators to identity health problems and
quality of life; illness; cause of death at global and national
326872 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
อภิปรายผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ป ระเด็น การประยุ กต์และบูรณาการความรู้ขั้นสูง
จากศาสตร์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและองค์กรด้านสุขภาพ บทบาทภาวะผูน้ า การวางแผน
เชิงกลยุ ท ธ์ แ ละการประเมิ น ผล การพั ฒ นานวัต กรรม การใช้ห ลั ก ฐานเชิงประจั ก ษ์ และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม การแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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Discuss the analysis and synthesis of the application and integration of advanced knowledge
from the various disciplines in the practice of health organizations, leadership role, strategic
planning and evaluation, innovatin development, empirical evidence and appropriate technology, to
solve complex problems according to professional ethics
326873 สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar III
การนาเสนอหัวข้อปัจจุบันทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปราย
ปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิต การประยุกต์และบูรณาการความรู้ขั้นสูงจากศาสตร์ต่าง ๆ
Presentation of current topics related to public health, analysis, synthesis, and discussion
of health problem, quality of life, application and integration of knowledge from different sciences

326891 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสาธารณสุข กระบวนการวิจัยชั้นสูง การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ
ร่วมกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขศาสตร์
Formulating new knowledge by advance research methodology, problem solving by
integrated science, policy recommendation synthesis in topics of public health
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
2.1 เลข 8
หมายถึง
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
3.1 1
หมายถึง
3.2 2
หมายถึง
3.3 7
หมายถึง
3.4 9
หมายถึง
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง

สาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาในระดับปริญญาเอก
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
กลุ่มวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาเลือก
กลุ่มวิชาสัมมนา
วิทยานิพนธ์
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

1

นายวิชัย เทียนถาวร

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
31799001XXXXX

2*

นายรุ่ง วงศ์วัฒน์

36404003XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

นายสมคิด จูหว้า

36404001XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ลาดับ

4

ชื่อ – สกุล

นายสมชาย จาดศรี

36498001XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
ศาสตราจารย์
พิเศษ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
รป.ม.
ว.ว.
พ.บ.
วท.บ.
ส.ด.
ศษ.ม.
ส.บ.
ส.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ส.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

สื่อสารการเมือง
การบริหารงานภาครัฐ
โสต ศอ นาสิก
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
สาธารณสุขศาสตร์
ประชากรศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ (บริหารสาธารณสุข)
สาธารณสุขศาสตร์
การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาธารณสุขศาสตร์
อายุรศาสตร์เขตร้อน
อายุรศาสตร์เขตร้อน
เทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยเกริก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2558
2544
2524
2515
2513
2552
2541
2536
2551
2545

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2540
2537
2549
2536
2527

28

29
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

5

นางสาวเกษแก้ว เสียงเพราะ

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
34513001XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

6

นายณรงค์ศักดิ์ มั่นคง

17202000XXXXX

อาจารย์

7

นางสาวทวีวรรณ ศรีสุขคา

36599006XXXXX

อาจารย์

8*

นางสาวเทียนทอง ต๊ะแก้ว

35101004XXXXX

อาจารย์

9

นายน้าเงิน จันทรมณี

36601001XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
วท.ม.

สาขาวิชา

วท.บ.

Public Health
สาธารณสุขศาสตร์
(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
สุขศึกษา

ปร.ด.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
ส.บ.
ป.พ.ส.

วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ประชากรศึกษา
การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชนั้ สูง

ส.ด.
สธ.ม.
พย.บ.
วท.บ.
ปร.ด.

สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สุขศึกษา
วิศวกรรมทางการแพทย์(ปัจจัยมนุษย์ใน
งานวิศวกรรมและการยศาสตร์)
วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อนามัยสิ่งแวดล้อม

วท.ม.
ส.บ.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2557
2550

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2546

2531
2527
2551
2544
2557
2538
2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2555
2551
2548

2559
2549
2553
2537

29

30
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

10

นายบุญลือ ฉิมบ้านไร่

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
31103005XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

11*

นายประจวบ แหลมหลัก

36405003XXXXX

อาจารย์

12

นายอนุกูล มะโนทน

36407004XXXXX

อาจารย์

13

นางสาวอรัณย์ภัค
พิทักษ์พงษ์

35604521XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปร.ด.
วท.ม.
ส.บ.
ส.บ
ส.ด.
ค.ด.
สค.ม.
ศษ.บ.
ส.บ.
ส.บ.
ส.ด.
ศษ.ม.
ส.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

อายุศาสตร์เขตร้อน
วิทยาการระบาด
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตรต์
สาธารณสุขศาสตร์
การศึกษานอกระบบ
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
การศึกษานอกระบบ
การบริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ส่งเสริมสุขภาพ
สาธารณสุขศาสตร์
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
อนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2550
2539
2536
2531
2559
2548
2537
2545
2539
2533
2556
2541
2538
2558
2552
2548

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นายสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

31002011XXXXX

ศาสตราจารย์

2

นายสาลี เปลี่ยนบางช้าง

31009020XXXXX

ศาสตราจาร์เกียรติคุณ

3

นายวิ ฑู ร ย์ โล่ ห์ สุ น ทร

31009028XXXXX

รองศาสตราจารย์

4

นายวิ โ รจน์ เจี ย มจรั ส รั ง ษี

31014023XXXXX

รองศาสตราจารย์

5

นางสมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์

31201008XXXXX

รองศาสตราจารย์

6

นายธนะภูมิ รัตนานุพงศ์

35201003XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ
M.P.H.
พ.บ.
วท.บ.
Dr.P.H
M.P.H
พ.บ.
Ph.D.
M.S.
M.D.
Ph.D.
M.P.H
M.D.
M.Sc.
M.Sc.
B.Sc.
Ph.D
M.Sc.
B.Sc.

สาขาวิชา
Public Health
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์
Public Health
Public Health
แพทยศาสตร์
Epidemiology
Epidemiology
Medicine
Occupational/Environmental Epidemiology
Public Health
Medicine
Medical Statistics
Biostatistics
Mathematics
Health Research and Management
Epidemiology
Public Health

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2535
2524
2522
2515
2512
2508
2551
2548
2541
2544
2509
2533
2540
2526
2523
2558
2552
2548
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย อย่ า งเป็ น ระบบ การแก้ ไ ข ปั ญ หา
ทางการสาธารณสุขและพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือวงการวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ยอมรับ
แบบ 2.1
ก าหนดให้ นิ สิ ต ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ สามารถก าหนดประเด็ น ส าคั ญ ทางสาธารณสุ ข
ตอบค าถามการวิ จั ย ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิจั ย วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล อภิ ป รายผล และสั ง เคราะห์
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อแสดงว่านิสิตสามารถเป็นผู้นาทางความคิดในการแก้ปัญหาสาธารณสุข
ทางชุ ม ชนได้ โดยนิ สิ ต ต้ อ งเก็ บ ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ เท่ านั้ น มี ข อบเขตของงานวิจั ย ที่ ส ามารถท าเสร็ จ ได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มี ค วามเข้ า ใจองค์ ค วามรู้ ที่ เป็ น แก่ น ในสาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ ทฤษฎี แ นวคิ ด
ที่เป็นมาตรฐานในการพัฒนานวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ ออกแบบการดาเนินการวิจัยได้อย่างเหมาะสม
มี ทั ก ษะในการใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการค้ น คว้ า วิ เคราะห์ ป ระมวลผลและสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผล
มีความรับผิดชอบและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการละวิชาชีพ
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 แบบ 2.1 เริ่มจัดทาในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.4.1 แบบ 2.1 จัดทาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และเรียนรายวิชา 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
การก าหนดอาจารย์ที่ ป รึก ษาและชั่วโมงให้ ค าปรึก ษา จัด ท าบั น ทึ ก การให้ ค าปรึก ษา
ในการดาเนินการวิจัย
5.6 ประเมินผล
ประเมินความก้าวหน้าในการดาเนินงานวิจัย ตามระยะเวลาและผลงานตามกรอบคาอธิบาย
รายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ก าหนดผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีความสามารถในการทาวิจัยขั้นสูง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต

1. สร้างประสบการณ์ให้นิสติ ได้สัมผัสตัวอย่างที่ดี และ
ได้รับแรงบันดาลใจจากนักวิชาการและนักวิจัยที่มี
ชื่อเสียงเป็นผู้นาทางวิชาการ และเป็นทีย่ อมรับในทาง
วิชาการในระดับสากล
2. สนับสนุนการเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการและการ
ฝึกอบรมทีม่ ีส่วนสัมพันธ์กบั การพัฒนางานวิจัยของ
นิสิต
3. สร้างโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้ น
การวิจัยกับนิสิตในกลุม่ วิจยั อื่นๆ และนักวิจยั /
นิสิตในคณะวิชาอืน่ ๆ ที่ดาเนินการวิจัยในบริบทที่
สัมพันธ์กับท้องถิ่นหรือภูมภิ าค
4. สนับสนุนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นิสติ ได้สัมผัส
และเข้าถึงปัญหาในท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาเป็นปัญหา
วิจยั ได้
(2) มีความสามารถทางการสือ่ สารและใช้
1. จัดให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ
ในห้องเรียน
2. จัดให้มีการนาเสนอผลงานวิชาการ ผลงานที่สืบค้น
เป็นภาษาอังกฤษ
3. จัดรายวิชาสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ
(3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรูแ้ ละ 1. พัฒนาความสามารถของนิสิตทางเทคโนโลยี
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
2. มีรายวิชาที่มีเนือ้ หาที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริม
การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ เพื่อฝึกฝน
และเสริมสร้างทักษะให้แก่นิสิต
3. ส่งเสริมให้นิสิตได้นาองค์ความรูจ้ ากการศึกษา
ค้นคว้า ในรายวิชาสัมมนา สรุป นาเสนอประเด็นที่
สาคัญในห้องเรียน
(4) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจรรยาบรรณ 1. มีการสอดแทรกเรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณ
นักวิจัย
วิชาชีพในรายวิชาบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นา ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์
สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) มี วิ นั ย และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เคารพกฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(3) เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น รวมทั้ งเคารพในคุ ณ ค่ า และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) เป็นผู้นาที่สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้ง แก้ปัญหาและจัดการปัญหา
ที่เกี่ ยวข้องกั บจรรยาบรรณ และจริยธรรมตามหลักการ เหตุ ผลและค่านิยม
อันดีงาม โดยปราศจากอคติและคานึงถึงผลกระทบที่มตี ่อผูอ้ ื่น
(5) ตระหนักถึงความสาคัญในการอุทิศตนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต
และเคารพกฎระเบียบของนิสิต โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง
(2) กาหนดให้ทุกรายวิชามีการออกแบบและจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวติ ร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
(3) สร้ า งความตระหนั ก และบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ในทุกรายวิชาด้านการสาธารณสุข
(4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงความรับผิดชอบ ภาวะผู้นา ทางานเป็นทีม
แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
(5) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตตระหนักในสิทธิของประชาชนและศักดิ์ศรีคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร
ทั้งในชั้นเรียนโดยผู้สอน
(2) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และหาแนวทางแก้ไข
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ ในองค์ความรูท้ ี่เป็นแก่น ในสาขาวิชา
(2) มี ค วามเข้ า ใจและประยุ ก ต์ ค วามรู้ ใ นเทคนิ ค การวิ จั ย และพั ฒ นาข้ อ สรุ ป
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และเฉพาะสาขา
(3) สามารถพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่
ความรูใ้ หม่ในระดับสากล
(4) มีค วามเข้าใจอย่างลึก ซึ้งและกว้างขวางเกี่ย วกั บ แนวปฏิ บัติที่เปลี่ยนแปลง
ในวิชาชีพสาธารณสุข ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(5) มีความรู้ที่ทันสมัยในวิวัฒนาการของศาสตร์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้ง
สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเด็นปัญ หาสาธารณสุขที่สาคัญและแนวโน้ม
ในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การสอนหลากหลายรู ป แบบตามเนื้ อ หาสาระ อาทิ การบรรยาย การฝึ ก
ปฏิบัติก าร การสัมมนา การศึก ษาสถานการณ์ จริง การศึก ษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้
(2) การเรียนรูผ้ ่านกระบวนการวิจัย
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบ
(2) การตรวจผลงาน
(3) การนาเสนอผลงาน
(4) การประเมินผลการอภิปราย
(5) การประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา
(6) การประเมินพัฒนาการของผูเ้ รียน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้ ในประเด็นปัญหาสาคัญ
ในวิชาชีพสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริ เริ่ม สร้างสรรค์
เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
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(2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งในศาสตร์ด้านสาธารณสุขและศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ใหม่
อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถออกแบบและดาเนินการโครงการหรือโครงการวิจัยที่ สาคัญในเรื่อง
ที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกั บการพัฒ นาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติ
จากการออกแบบและดาเนินการวิจัย
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์
แก้ ปัญ หา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองและ
ในกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนเป็นกลุ่มแบบร่วมแรงร่วมใจ
การอภิ ป ราย การสั ม มนา การวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษา การเรี ย นโดยใช้
สถานการณ์ จ าลอง ประชุ ม ปรึก ษาปั ญ หาทางการสาธารณสุ ข การสอน
โดยใช้ ก รณี ศึ ก ษา การเรี ย นโดยการปฏิ บั ติ จ ริ ง และการจั ด ท าโครงงาน
เป็นต้น
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การประเมินกระบวนการคิด
(2) การทดสอบความสามารถในการคิด
(3) การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์กรณีศึกษา รายงานการศึกษาอิสระ รายงานการศึกษาสถานการณ์
จาลอง รายงานผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางการสาธารณสุข รายงานผล
การอภิปรายกลุ่ม และรายงานผลการสัมมนา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
(2) มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ืน่
(3) มีภาวะความเป็น ผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิด เห็ น
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์
(4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและวางแผนในการพั ฒ นาตนเองและองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผูเ้ รียน ผูเ้ รียน
กับผู้สอน ผู้เรียนกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานภาคสนามและผู้เรียนกับผู้รับบริการ
โดยการมอบหมายให้ ท ากิ จ กรรมหรื อ ผลงานที่ ต้ อ งมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น
การฝึก ทักษะ การท างานเป็นทีมทั้งในชั้นเรีย นและกิจกรรมเสริมหลัก สูตร
ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา ระหว่างหลักสูตร และระหว่างสถาบัน
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) สังเกตจากพฤติกรรมการทากิจกรรมกลุ่ม
(2) สังเกตความสามารถทางานเป็นทีม
(3) สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรีย นรู้ด้านทัก ษะการวิเคราะห์เชิงตั วเลข การสื่อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า
และเสนอแนะแก้ไขปัญ หาที่สาคัญ และซับ ซ้อนที่เกี่ย วกั บภาวะสุขภาพและ
วิชาชีพสาธารณสุข โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถสื่อ สารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เ หมาะสมกั บ กลุ่มบุค คลทั้ งในวงการ
วิชาการ วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่าน
สิ่งตีพมิ พ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่มีมาตรฐานในระดับสากล
(3) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณ ภาพ โดยใช้สถิติชั้นสูง และ
สามารถสื่ อ สารข้ อ ค้ น พบได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการและวิ ช าชี พ
ทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้
(2) การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(3) การทางานเป็นกลุ่ม และการนาเสนอแนวคิดและผลงาน
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2.5.3 วิธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศสังเกต
จากการทางานกลุ่ม
(2) ประเมินทักษะการสื่อสารของนิสิตในชีวิตประจาวันและทักษะการสื่อสารกับ
ผูร้ ับบริการ
(3) ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
(4) ประเมิ น ผลงานที่ นิ สิ ต ได้ วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข สื่ อ สาร และใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มีความทราบซึง้ ในคุณค่าของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) จัดการเรียนการสอน โดยให้นิสิตสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บรรยายให้สวยงาม เช่น ใบงาน การสรุปบทเรียน รายงาน
ทางวิ ช าการ รวมถึ ง มี ก ารน าเสนอข้ อ มู ล ของงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ด้วยสื่อต่าง ๆ โดยมีคะแนนความสวยงามมอบให้
(2) จั ด ก ารเรี ย น ก ารส อ น โด ยมี ก ารศึ ก ษ าดู ง าน ใน ส ถ าน ที่ ท่ องเที่ ย ว
ทางวัฒ นธรรม หรือมี ก ารนารูป ภาพที่เกี่ย วข้องกั บ วัฒ นธรรมมาประกอบ
การสอน
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) ประเมินความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามของผลงานที่นิสติ ทา
(2) ประเมิ น ระดั บ ความพึ งพอใจของนิ สิ ต ที่ มี ต่ อ จั ด การเรี ย นการสอน โดยมี
การศึ ก ษาดู งานในสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วทางวัฒ นธรรม หรื อ มี ก ารน ารูป ภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมาประกอบการสอน
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) จัด ให้มีก ารอภิป รายหรือนาเสนอผลงาน ข้อคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ หรือ
งานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ประเมินการดูแลสุขภาพ และบุคลิกภาพของนักศึกษา
(2) ประเมินจากบุคลิกภาพในการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(3) ประเมินความสามารถในการอภิปรายหมูข่ องนักศึกษา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

จัดการศึกษาแบบ 2.1

1.คุณธรรม จริยธรรม

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

รายวิชา

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)
งานรายวิชา (Coursework)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาบังคับ
326811 ปรัชญาสาธารณสุข
และการจัดการระบบ
สุขภาพ
326812 พันธกิจสัมพ้นธ์ของ
ชุมชนในการส่งเสริม
สุขภาพ

•

•

•

•

•

5. ทักษะการ
4.ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่อสารและ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

•

(1)

(2)

•

•

•

•

(3)

(1)

•

•

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

•

•

•

6.
สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

(3)

(1)

(1)

•

•

•

•

•

(2)

•
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1.คุณธรรม จริยธรรม

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

รายวิชา

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)
326813 ระเบียบวิธีวิจัยและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สาธารณสุข
326871 สัมมนา 1
326872 สัมมนา 2
326873 สัมมนา 3
กลุ่มวิชาเลือก
326821 วิทยาการระบาดขัน้ สูง
ทางด้านสาธารณสุข
326822 กลยุทธ์การสื่อสาร
สุขภาพ
326823 การจัดการสุขภาพ
ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม
วิทยานิพนธ์
326891 วิทยานิพนธ์

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

(1)

(2)

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1)

(2)

•

•

•

•

(3)

•
•

•

5. ทักษะการ
4.ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่อสารและ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

•

•

•

•
•

(1)

•

•

•

•
•

•

•

•

(2)

•

•

•

(4)

•

•
•

(3)

6.
สุนทรีย
ภาพ

(3)

(1)

(1)

(2)

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

•

•

•

•

•

•
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวั ด ผลและการส าเร็ จ การศึ ก ษา เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3
2.1.2 ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายวิชา
2.1.3 การสอบวัดคุณสมบัติ
2.1.4 การตีพิมพ์เผยแพร่ก่อนจบการศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตที่จบ
2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ก ารส าเร็จการศึก ษาตามหลัก สูตรเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
3.1 ปริญญาเอก
3.1.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณ สมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิท ธิ
ขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิ ทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่ างน้ อ ยได้ รับ การยอมรับ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รือ นานาชาติ ที่ มี คุณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
3.1.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ ย ไม่ ต่ ากว่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ เที ย บเท่ า สอบผ่ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ
(Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิท ยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่ านการสอบ
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ปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น แต่ ง ตั้ ง ซึ่ ง จะต้ อ งประกอบด้ ว ย
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องด้รับ การตีพิมพ์หรือ
อย่ างน้ อ ยได้ รับ การยอมรับ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รือ นานาชาติ ที่ มี คุณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ
สถาบัน ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัย อย่างต่อเนื่อง การสนับ สนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึก อบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์ ก รต่ าง ๆ การประชุม วิ ช าการทั้ งในประเทศและ/หรือ ต่ า งประเทศ หรื อ การลาเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์
1.3 จัดหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการสอนต่าง ๆ ให้แก่อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริม อาจารย์ให้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ สร้างเสริม ประสบการณ์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม
การสอนและการวิจัย อย่างต่อ เนื่อง การสนั บ สนุ นด้านการศึ ก ษาต่อ ฝึก อบรม
ดู ง านทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในองค์ ก รต่ า ง ๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการ
ทั้งในประเทศ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.1.3 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นแบบอย่าง (Role Model) ที่ดีทางด้านสาธารณสุข
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
2.2.3 ส่ ง เสริ ม การท าวิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ เป็ น หลั ก และเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย น
การสอนและมีความชานาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
ด าเนิ น การก ากั บ มาตรฐานของหลั ก สู ต รให้เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึก ษาแห่งชาติ โดยจะท าการพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณ ภาพ
ผลงานวิจั ย ของนิ สิ ต และบั ณ ฑิ ต ในปี ก ารศึ ก ษานั้ น ๆ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต จะพิ จ ารณาได้ จ ากตั วบ่ ง ชี้
ดังต่อไปนี้
2.1 คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ 5 ด้ า น
ตามกรอบการเรี ย นรู้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย 2 ด้ า น และด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ช าชี พ ประกอบด้ ว ย
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุค คลและความรับ ผิ ด ชอบ 5) ด้ านทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเท ศ 6) ด้ า นสุ น ท รี ย ศิ ล ป์ 7) ด้ า นทั ก ษ ะการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
และ 8) ด้านการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิต คุณสมบัติของนิสิตที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็น ไปตามคุณสมบัติการรับเข้า
ของหลักสูตร เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนิสิต
ของหลักสูตร
3.2 ส่งเสริมและพั ฒ นานิสิต มีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม
ทางการเรี ย นแก่ นิ สิ ต เพื่ อ ให้ มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู้ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในรูป แบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี
ที่ มี จิ ต ส านึ ก สาธารณะ มี ก ารวางระบบการดู แลให้ ค าปรึก ษาจากอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิช าการ ระบบ
การป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา
ที่หลักสูตรกาหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิต การสร้างโอกาส การเรียนรู้
ที่สง่ เสริมการพัฒนาศักยภาพนิสติ และทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล
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3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต นิสิตมีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรสูง
อัต ราการส าเร็จการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รสู ง นิ สิ ต มี ค วามพึ งพอใจต่ อ หลั ก สู ตร และผลการจั ด การ
ข้อร้องเรียนของนิสติ
4. คณาจารย์
คณะแพทยศาสตร์ ด าเนินการควบคุม กากับ คุณ สมบัติของอาจารย์ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยที่
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรือ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรื อ
เที ย บเท่ า ที่ มี ต าแหน่ งรองศาสตราจารย์ และมี ผ ลงานทางวิ ชาการที่ ไม่ ใช่ ส่ ว นหนึ่ งของการศึ ก ษา
เพื่ อ รั บ ปริ ญ ญ า และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณ ฑ์ ที่ ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 3 คน
และต้องไม่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น
การบริห ารและพั ฒ นาอาจารย์ เริ่ม ต้น ตั้ งแต่ ระบบการรับ อาจารย์ ใหม่ โดยก าหนดเกณฑ์
คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสู ตร มีกลไก
การคั ด เลื อ กอาจารย์ ที่ เหมาะสม โปร่ ง ใส มี ร ะบบการบริ ห ารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย
แผนระยะยาว เพื่ อ ให้ ได้ อ าจารย์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ทั้ งเชิง ปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพที่ เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รที่ ก าหนดโดยส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และระบบการส่ งเสริ ม
และพั ฒ นาอาจารย์ มี ก ารวางแผนและการลงทุ น งบประมาณและ ทรัพ ยากรและการด าเนิ น งาน
ตลอดจนการกากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้
ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
คุณภาพของอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทาให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมและเพี ย งพอ โดยท าให้อ าจารย์มีค วามรู้ ความเชี่ย วชาญทางสาขาวิชาที่เปิด ให้ บ ริก าร
และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบั ณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ
และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
5.1.1 มี ร ะบบการออกแบบหลั ก สู ต รให้ มี ค วามสอดคล้ อ งตามกรอบ TQF และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.1.2 มีก ลไกการด าเนินงานตามระบบ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒ นาหลัก สูต ร
กรรมการวิพากษ์หลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
5.1.3 จั ด ประชุ ม ให้ อ าจารย์ ทุ ก คนที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร
การสร้างความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
TQF เพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์
5.1.4 พั ฒ นาหลั ก สู ต รภายใต้ ค วามคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย เช่น นิ สิ ต บั ณ ฑิ ต
ผูป้ ระกอบการ คณาจารย์ ผูท้ รงคุณวุฒิหรือผูเ้ ชี่ยวชาญ เป็นต้น
5.1.5 มี ก ารจั ด ประชุ ม อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเพื่ อ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
หลักสูตร ร่วมหารือแนวปฏิบัติและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจาอย่างน้อย
ภาคการศึ ก ษาละ 2 ครั้ง และมี ก ารควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตามการจัด ท า มคอ.3 มคอ.7 ให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
5.2 การกาหนดผูส้ อน
5.2.1 ผู้ ส อนมี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมกั บ รายวิ ช าที่ ส อน มี ความรู้ แ ละความช านาญ
ในเนื้อหาวิชาที่สอน
5.2.2 หลั ก สู ตรก าหนดผู้สอนให้ นิสิ ต ได้เรีย นจากผู้ส อนที่ มีค วามชานาญหลากหลาย
เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้
และประสบการณ์
5.2.3 มี ก ารก ากั บ มาตรฐานก ารท าป ระมวลการส อน (มค อ.3 และ ม คอ.4)
ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผล
เหมาะสม
5.2.4 การกากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทาประมวลการสอนรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ.
4) ทุ กรายวิชาแจกนิ สิ ต และมี การก ากั บให้ ด าเนิ นการสอนตามประมวลการสอน
รายวิชา
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5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การประเมินผลการเรียนรู้
ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย
เช่ น ข้ อ สอบปรนั ย อั ต นั ย การบ้ า น รายงานที่ ม อบหมาย การสอบปากเปล่ า
การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมิน
สะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)
5.3.2 การตรวจสอบการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต การวิ เ คราะห์ /ตรวจสอบ
คุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนิสติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
1. การเตรี ย มความพร้ อ มทางกายภาพ (ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร สภาพแวดล้ อ ม
ด้านการเรียนรู)้
2. การจัดสิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับ สนุนทางการศึก ษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูล
ทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย
3. การจั ด พื้ น ที่ /สถานที่ ส าหรั บ นิ สิ ต และอาจารย์ ไ ด้ พ บปะ สั ง สรรค์ แลกเปลี่ ย นสนทนา
หรือทางานร่วมกัน
4. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
5. การประสานงาน ท าข้ อ ตกลงหรื อ ขอความร่ ว มมื อ ให้ ห น่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยจั ด เตรี ย ม
ความพร้อมสาหรับนิสิต
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ก าหนดผลการด าเนิ น งานบรรลุ ต ามเป้ า หมายตั ว บ่ ง ชี้ ทั้ ง หมดอยู่ ใ นระดั บ ดี ต่ อ เนื่ อ ง
2 ปีการศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ผ่าน คือมีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80
ของตัวบ่งชี้ มีผลการดาเนินงานตามที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1.อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2.มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ครอบคลุมหัวข้อตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดหลักสูตรให้ครบ
ทุกรายวิชา
4.จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา (ไม่นับรวมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์)
5.จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิน้ สุดปีการศึกษา
6.ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ครอบคลุมหัวข้อที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.
4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา
7) พัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินผลการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8.อาจารย์ใหม่ทุกคนผ่านการปฐมนิเทศ หรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
9.อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10.บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/ หรือวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
11.ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่
ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิท ยาลัยกาหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนและ/หรือ มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ทั้ ง 6 ด้ า น จากการประเมิ น ตนเองของอาจารย์ การประเมิ น โดยนิ สิ ต และผู้ เ ยี่ ย มสอน รวมทั้ ง
การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ของผู้เรีย นตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึก ษาที่ ก าหนดในรายล ะเอีย ด
หลักสูตรและรายวิชา
1.1.3 จัด ระบบการประเมินผลประจาปี โดยคณะกรรมการบริห ารหลัก สู ตรอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วม
1.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ
ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสู ตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
สรุป ผลการใช้แผนกลยุท ธ์ก ารสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึก ษาและร่วมกันวางแผนปรับ ปรุง/
พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน
2.2 คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต รวางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบโดยใช้
กระบวนการวิจัยจากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร
ได้ แ ก่ นิ สิ ต และบั ณ ฑิ ต โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากอาจารย์ นิ สิ ต บุ ค ลากรสนั บ สนุ น ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต
ผูร้ ับบริการ และผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกจากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต
2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึด ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
ตัวบ่งชีท้ ี่กาหนดของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลัก สูตรและจัดทาเป็นรายงาน
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จัด ประชุม น าเสนอผลการประเมิ น หลั ก สู ต รต่ อ คณะผู้รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร นิสิ ต และ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบตรวจสอบผลการประเมินและระดมข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต รและแผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอนตามผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ความต้องการของผูใ้ ช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

53

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่ าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
….……………………………….

โดยที่ เป็ นการสมควรให้ออกข้อบังคับ ว่าด้วย การศึ กษาระดับบัณ ฑิ ตศึ กษา เพื่ อให้การศึ กษาในระดับ
บัณ ฑิ ตศึ กษาของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย มี มาตรฐานและคุ ณภาพ สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยาในการประชุ ม ครั้ งที่ 9/2553 เมื่ อวันที่ 27 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2553 จึ งให้ออก
ข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง
มหาวิทยาลัยพะเยา
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายถึง
สภามหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิ การบดี”
หมายถึง
อธิ การบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายถึง
ส่ วนงานตามมาตรา 7(3) และส่ วนงานอื่น
ที่มีการจัดการเรี ยนการสอน
“คณบดี”
หมายถึง
หัว หน้า ส่ วนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหน้าส่ วน
งานอื่นที่มีการ จัดการเรี ย นการสอน
ข้อ 4 หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษามีดงั นี้
4.1 หลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต และประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต ชั้น สู ง เป็ นหลัก สู ต รที่ เน้น
การพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชี พให้มีความชานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้นและเป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่มีลกั ษณะเบ็ดเสร็ จในตัวเอง
4.2 หลักสู ตรปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก เป็ นหลักสู ตรที่ส่งเสริ มความก้าวหน้าทางวิชาการ และการ
วิจยั ในสาขาวิชาต่าง ๆ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู ้ความสามารถระดับสู ง ในสาขาวิชาต่างๆ
โดยเชื่ อมโยงและบูรณาการศาสตร์ ที่ตนเชี่ ยวชาญกับศาสตร์ อื่นได้อย่างต่อเนื่ อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
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หมวดที่ 1
การรับเข้ าศึกษา
ข้อ 5 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
5.1 วุฒิการศึกษา
5.1.1 หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต ผูเ้ ข้าศึ กษาจะต้องสาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การรับรอง
5.1.2 หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ผูเ้ ข้าศึกษาจะต้องสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
หรื อเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การรับรอง
5.1.3 หลักสู ตรปริ ญญาโท ผูเ้ ข้าศึกษาจะต้องสาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การรับรอง
5.1.4 หลักสู ตรปริ ญญาเอก ผูเ้ ข้าศึกษาจะต้องสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่าที่ มี
ผลการเรี ยนดีมาก หรื อปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การรับรอง
5.2 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณี ความผิดอันได้กระทาโดย
ความประมาท หรื อความผิดอันเป็ นลหุโทษ
5.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
5.4 เป็ นผูม้ ีสุขภาพร่ างกายไม่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 6 การรับเข้าศึกษา
6.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผูส้ มัครเข้าเป็ นนิ สิต โดยวิธีการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื ออื่นๆ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็ นคราวๆ ไป
6.2 ผูส้ มัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแต่กาลังรอผลการศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเป็ น
นิสิต เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 7 ประเภทของนิสิต
7.1 นิ สิตสามัญ หมายถึง นิ สิตที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 5 ซึ่ งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา เพื่อรับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ปริ ญญาโท หรื อปริ ญญาเอก
7.2 นิ สิตวิสามัญ หมายถึง นิ สิตที่ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 5 แต่ มหาวิทยาลัยรับเข้าทดลอง
ศึกษา ซึ่ งนิ สิตวิสามัญจะเปลี่ยนสภาพเป็ นนิ สิตสามัญต่อเมื่อมีคุณสมบัติครบตามข้อ 5 และได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ภายในหนึ่ งปี การศึ กษา แต่ถา้ หากภายในหนึ่ งปี การศึกษา นิ สิต มีคุณสมบัติยงั ไม่ครบตามข้อ 5
จะต้องพ้นสภาพการเป็ นนิสิตทันที
ข้อ 8 นิสิตเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับนิ สิต/นักศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย หรื อสถาบันการศึกษา
ในประเทศหรื อต่างประเทศ โดยให้ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชา หรื อมาทาการศึ กษาค้นคว้าเฉพาะเรื่ องได้ตามความ
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เหมาะสม เพื่อนาหน่วยกิตและผลการศึกษาไปเป็ นส่ วนหนึ่ งในการศึกษาตามหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษา
อยูไ่ ด้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 ผูเ้ ข้าร่ วมศึกษา
มหาวิท ยาลัย อาจพิ จ ารณารั บ บุ ค คลอื่ น นอกเหนื อ จากนิ สิ ต บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลัย เป็ น
ผูเ้ ข้าร่ วมศึกษาเป็ นบางรายวิชาได้ โดยคณะเจ้าของหลักสู ตรนั้น ให้ความเห็นชอบ และผูเ้ ข้าร่ วมศึกษา มีสิทธิ์ ได้รับ
ใบรับรองในการศึกษา ในรายวิชานั้นๆ
ข้อ 10 การรายงานตัวเป็ นนิสิต
ผูท้ ี่ได้รับพิจารณาให้เข้าศึ กษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะต้องรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็ น
นิสิต ตามวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
หมวดที่ 2
การจัดการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 11 รู ปแบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็ นระบบทวิภาค โดยแบ่งออกเป็ น 3 แบบ ดังนี้
11.1 แบบ 1 ภาคการศึ กษา จัดการศึ กษาปี ละ 1 ภาคการศึ กษา โดยมี ระยะเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่า 6
สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ ตอ้ งจัดการเรี ยนให้มีจานวนชัว่ โมงต่อหน่วยกิต ตามจานวนชัว่ โมงเรี ยนที่กาหนดไว้
ในภาคการศึกษาในระบบทวิภาค
11.2 แบบ 2 ภาคการศึกษา จัดการศึ กษาปี ละ 2 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 15
สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูร้อน ซึ่ งมีระยะเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ การจัดการศึกษาใน
ภาคฤดูร้อน ต้องจัดการเรี ยนให้มีจานวนชัว่ โมงต่อหน่วยกิต ตามที่กาหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
11.3 แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการศึ กษาปี ละ 3 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 15
สัปดาห์ต่อภาคการศึ กษา และต้องจัดการเรี ยนให้มีจานวนชัว่ โมงต่อหน่ วยกิ ต ตามที่ กาหนดไว้ในภาคการศึ กษา
ปกติในระบบทวิภาค
ข้อ 12 การลงทะเบียนรายวิชา
มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบี ยนรายวิชาในแต่ ละภาคการศึ กษา และให้นิสิ ตถื อปฏิ บัติตาม
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้
12.1 นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชา ตามเงื่อนไขการลงทะเบียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย
12.2 การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
12.3 รายวิชาใดที่เคยได้ระดับขั้น B หรื อสู งกว่า จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ าอีกไม่ได้
12.4 การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
12.4.1 นิ สิตแบบ 1ภาคการศึ กษา จะลงทะเบี ยนรายวิชาได้ไม่เกิ น 15 หน่ วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษา
12.4.2 นิ สิ ต แบบ 2 ภาคการศึ ก ษา จะลงทะเบี ย นรายวิ ช าได้ไ ม่ เกิ น 15 หน่ วยกิ ต ในภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน
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12.4.3 นิ สิตแบบ 3 ภาคการศึ กษา จะลงทะเบี ยนรายวิชาได้ไม่เกิ น 9 หน่ วยกิ ตในแต่ละภาค
การศึกษา
12.5 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็ นโมฆะ และรายวิชาที่ลงทะเบียนผิด
เงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
12.6 นิ สิตอาจขอลงทะเบี ยนเข้าศึ กษารายวิชาใดๆ เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ได้ดว้ ยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึ กษา ทั้งนี้ นิสิตจะต้องชาระค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่ อง อัตราค่าบารุ งและค่าธรรมเนียมการศึกษา และนิสิตจะได้อกั ษร S หรื อ U
12.7 นิสิตที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องลงทะเบียนและชาระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่ อง อัตราค่าบารุ งและค่าธรรมเนียมการศึกษา
12.8 ผูเ้ ข้าร่ วมศึ กษา จะลงทะเบี ย นรายวิ ช าได้ไ ม่ เกิ น 6 หน่ วยกิ ต ในแต่ ล ะภาคการศึ กษา ทั้งนี้
ผูเ้ ข้าร่ ว มศึ กษาจะต้องช าระค่ าธรรมเนี ย ม และค่ าหน่ วยกิ ต ตามประกาศมหาวิ ทยาลัย เรื่ อง อัต ราค่ าบ ารุ งและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และผูเ้ ข้าร่ วมศึกษาจะได้อกั ษร S หรื อ U
12.9 นิ สิตเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย จะลงทะเบี ยนเรี ยนได้ตามข้อ 12.4 และจะต้องชาระค่าธรรมเนี ยม
และค่าหน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่ อง อัตราค่าบารุ งและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 13 การเพิ่มและการถอนรายวิชา
การเพิ่มและการถอนรายวิชา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
13.1 การเพิ่มรายวิชา
13.1.1 แบบ 1 ภาคการศึ กษา และภาคเรี ยนฤดูร้อน จะกระทาได้ภายใน 1 สัปดาห์แรก นับจาก
วันเปิ ดภาคการศึกษาและภาคเรี ยนฤดูร้อน
13.1.2 แบบ 2 ภาคการศึกษา และ 3 ภาคการศึกษาจะกระทาได้ภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจาก
วันเปิ ดภาคการศึกษา
13.2 การถอนรายวิชาจะกระทาได้ภายในกาหนดเวลาไม่เกินระยะเวลาร้อยละ 75 ของเวลาเรี ยนของ
ภาคการศึกษา นับตั้งแต่เปิ ดภาคการศึกษา
การถอนรายวิ ช าในกาหนดเวลาเดี ย วกับ การเพิ่ มรายวิ ช าจะไม่ ป รากฏอัก ษร W ในระเบี ย น
ผลการเรี ยน และการถอนรายวิชาหลังกาหนดเวลาดังกล่าว นิสิตจะได้รับอักษร W ในระเบียนผลการเรี ยน
13.3 การเพิ่มและถอนรายวิชา ให้มีข้ นั ตอนในการปฏิบตั ิตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 โครงสร้างของหลักสู ตร
14.1 หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
14.2 หลักสู ตรปริ ญญาโท ให้มีจานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่า 36 หน่ วยกิ ต ดยแบ่ ง
การศึกษาเป็ น 2 แผน คือ
14.2.1 แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
14.2.1.1 แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิ พ นธ์ ซึ่ งมี ค่ าเที ยบได้ไม่ น้อยกว่า 36 หน่ วยกิ ต โดย
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม หรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้อง
มีผลสัมฤทธิ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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14.2.1.2 แบบ ก 2 ทาวิทยานิ พนธ์ ซึ่ งมีค่าเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
14.2.2 แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ตอ้ งทาวิทยานิพนธ์ แต่ตอ้ งมี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
14.3 หลักสู ตรปริ ญญาเอก แบ่งการศึ กษาเป็ น 2 แบบ โดยเน้นการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพชั้นสู ง คือ
14.3.1 แบบ 1 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิ พนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู ้ใหม่
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติ ม หรื อทากิ จกรรมทางวิชาการอื่ นเพิ่ มขึ้ น โดยไม่นับหน่ วยกิ ต แต่
จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
14.3.2 แบบ 2 เป็ นแผนการศึ กษาที่ เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิ พ นธ์ที่มีคุณ ภาพสู ง และ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึ กษาที่ สาเร็ จปริ ญญาโท จะต้องทาวิทยานิ พนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่ วยกิ ต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึ กษาที่ สาเร็ จปริ ญญาตรี จะต้องทาวิทยานิ พนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่ วยกิ ต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน
ข้อ 15 ระยะเวลาการศึกษา
15.1 ระยะเวลาการศึกษาในหลักสู ตรประกาศนี ยบัต รบัณฑิต และประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ให้
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปี การศึกษา
15.2 ระยะเวลาในการศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
15.3 ระยะเวลาการศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาเอก
15.3.1 ผูท้ ี่ สาเร็ จปริ ญญาตรี แล้วเข้าศึ กษาต่อในระดับปริ ญญาเอก ให้ใช้เวลาศึ กษาไม่เกิ น 8 ปี
การศึกษา
15.3.2 ผูท้ ี่ สาเร็ จปริ ญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอก ให้ใช้เวลาศึ กษาไม่เกิ น 6 ปี
การศึกษา
15.4 นิ สิตจะต้องมีเวลาเรี ยนในแต่ละรายวิชาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยน ในภาคการศึกษา
นั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์ เข้าสอบ
กรณี ที่มีการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้มีระยะเวลาการศึกษา ในหลักสู ตรที่
เทียบโอนไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาในหลักสู ตร
กรณี ที่ ใช้ร ะยะเวลาการศึ ก ษาต่ า กว่ า ที่ ก าหนดในหลัก สู ต รให้ ค ณะเจ้า ของหลัก สู ต รเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
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ข้อ 16 การย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย
การย้า ยสาขาวิ ช าให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลัย ว่าด้วยการย้ายสาขาวิ ช าของนิ สิ ต ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ข้อ 17 การรับโอนนิสิตและ/หรื อการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
การรับโอนนิ สิต และ/หรื อการเที ยบโอนหน่ วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้เป็ นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 18 อาจารย์ที่ปรึ กษา
มหาวิทยาลัยแต่ งตั้งอาจารย์ที่ป รึ กษาที่ เสนอโดยคณะเจ้าของหลักสู ตร หรื อคณะที่ รับ ผิดชอบจัด
การศึกษา เพื่อให้คาแนะนาและดูแลจัดแผนกาหนดการศึกษาของนิ สิตให้สอดคล้องกับหลักสู ตรและกฎข้อบังคับ
ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ / อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ข้อ 19 ชื่อและรหัสรายวิชา
19.1 รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชากากับไว้
19.2 รหัสรายวิชาประกอบด้วย
19.2.1 เลข 3 ลาดับแรก แสดงถึง สาขาวิชา
19.2.2 เลขในลาดับที่ 4 แสดงถึง ระดับบัณฑิตศึกษา
19.2.3 เลขในลาดับที่ 5 แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา
19.2.4 เลขในลาดับที่ 6 แสดงถึง อนุกรมของรายวิชา
หมวดที่ 3
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา
20.1 มหาวิทยาลัยให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
20.2 มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกรณี ต่อไปนี้
ให้กาหนดการวัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U คือ
20.2.1 รายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต
20.2.2 การสอบประมวลความรู ้ / การสอบวัดคุณสมบัติ
20.2.3 สัมมนา
20.2.4 วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
20.3 สัญลักษณ์ และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้กาหนดดังนี้
A
หมายถึง ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
B+
หมายถึง ดีมาก
(VERY GOOD)
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B
หมายถึง ดี
(GOOD)
C+
หมายถึง ดีพอใช้
(FAIRLY GOOD)
C
หมายถึง พอใช้
(FAIR)
D+
หมายถึง อ่อน
(POOR)
D
หมายถึง อ่อนมาก
(VERY POOR)
F
หมายถึง ตก
(FAILED)
S
หมายถึง เป็ นที่พอใจ
(SATISFACTORY)
U
หมายถึง ไม่เป็ นที่พอใจ
(UNSATISFACTORY)
I
หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)
P
หมายถึง การเรี ยนการสอนยังไม่สิ้นสุ ด (IN PROGRESS)
W
หมายถึง การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)
+
+
20.4 ระบบระดับขั้น กาหนดเป็ นตัวอักษร A, B , B, C , C, D+ D และ F ซึ่ งแสดงผลการศึ กษาของ
นิสิตที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น A
มีค่าระดับขั้นเป็ น 4.00
ระดับขั้น B+
มีค่าระดับขั้นเป็ น
3.50
ระดับขั้น B
มีค่าระดับขั้นเป็ น
3.00
ระดับขั้น C+
มีค่าระดับขั้นเป็ น
2.50
ระดับขั้น C
มีค่าระดับขั้นเป็ น
2.00
ระดับขั้น D+
มีค่าระดับขั้นเป็ น
1.50
ระดับขั้น D
มีค่าระดับขั้นเป็ น
1.00
ระดับขั้น F
มีค่าระดับขั้นเป็ น
0
20.5 อักษร I แสดงว่านิ สิ ตไม่ส ามารถเข้ารั บการวัด ผลในรายวิช านั้นให้สาเร็ จสมบู รณ์ ได้ โดยมี
หลักฐานแสดงว่ามี เหตุ สุดวิสัยบางประการ การให้อกั ษร I ต้องได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ผูส้ อนและการ
อนุมตั ิจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
นิ สิตจะต้องดาเนิ นการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อกั ษร I ให้สมบูรณ์ ก่อน 2 สัปดาห์
สุ ดท้ายของภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกาหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็ นระดับขั้น F หรื ออักษร U
20.6 อักษร P แสดงว่า รายวิชานั้นยังมี การเรี ยนการสอนต่อเนื่ องอยู่ ยังไม่มีการวัดและประเมินผล
ภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัย
อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ ไม่เกิ นระยะเวลาการศึ กษา ตามข้อ
15 หากพ้นระยะเวลาการศึกษามหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P ให้เป็ นระดับขั้น F หรื ออักษร U
20.7 อักษร W แสดงว่า
20.7.1 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็ นโมฆะ ตามข้อ 12.5
20.7.2 นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ 13.2
20.7.3 นิสิตถูกสัง่ พักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
20.7.4 กรณี เหตุสุดวิสยั ลาออก ตาย หรื อมหาวิทยาลัยอนุมตั ิให้ถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
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20.8 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละสาขาวิชา
20.8.1 นิ สิตระดับปริ ญญาเอก หรื อระดับปริ ญญาโท หรื อระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิต หรื อ
ระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชั้นสู ง จะต้องได้ระดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หากได้ต่ ากว่านี้ จะต้องลงทะเบี ยนเรี ยนใน
รายวิชานั้นซ้ าอีก จนกระทัง่ ได้ระดับขั้นไม่ต่ากว่า C
20.8.2 รายวิชาใด หากระบุ การประเมินผลเป็ นอักษร S หรื อ U นิ สิตจะต้องได้อกั ษร S มิฉะนั้น
จะต้องลงทะเบี ยนในรายวิชานั้นซ้ าอี กจนกระทั่งได้อกั ษร S หรื อผ่านการประเมิ นผลตามเงื่ อนไข ในประกาศ
มหาวิทยาลัย
20.9 ในกรณี นิสิตระดับบัณฑิ ตศึ กษา ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาระดับปริ ญญาตรี ให้ใช้ระเบี ยบและ
ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับการลงทะเบี ยนเรี ยน การเพิ่ มและถอนรายวิชา การ
วัดผลและการประเมินผลสาหรับรายวิชานั้นโดยอนุโลม
20.10 อักษร S, U, I, P และ W จะไม่ถูกนามาคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
20.11 มหาวิทยาลัยจะคานวณค่ าระดับขั้นสะสมเฉลี่ ยจากหน่ วยกิ ต และค่ าระดับขั้นของรายวิช า
ทั้งหมดที่นิสิตได้ลงทะเบียน
20.12 การคานวณระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ให้นาเอาผลคูณของจานวนหน่ วยกิ ตกับค่าระดับขั้นของทุกๆ
รายวิชาตามข้อ 20.4 มารวมกันแล้วหารด้วยผลบวกของหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อ 20.10
ในการหารนี้ให้มีทศนิ ยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่มีการปั ดเศษ และในกรณี ที่นิสิตลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ ง
มากกว่าหนึ่ งครั้ง มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิตและค่าระดับขั้นที่นิสิตลงทะเบียนครั้ง
สุ ดท้ายเพียงครั้งเดียว
20.13 กรณี ที่นิสิตได้เรี ยนรายวิชาใดที่ จดั ไว้ในหลักสู ตรสาขาวิชาอื่น อาจขอเที ยบโอนรายวิชานั้น เข้า
ไว้ในหลักสู ตร ทั้งนี้ จะไม่นาผลมาคานวณหาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ข้อ 21 การสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ
21.1 มหาวิทยาลัยพิจารณาใบรับรองความรู ้ภาษาอังกฤษของนิ สิ ต จากผลการสอบของสถาบันตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย หรื อ
21.2 นิสิตสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษที่ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย หรื อ
21.3 นิ สิตลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ จนผ่านการประเมินด้วยอักษร S เฉพาะนิ สิตระดับ
ปริ ญญาโท ยกเว้นหลักสู ตรนานาชาติ
เงื่อนไขการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษข้างต้น ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 22 การสอบประมวลความรู ้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION) และการสอบวัด คุ ณ สมบัติ
(QUALIFYING EXAMINATION)
22.1 นิ สิตระดับปริ ญญาโท แผน ข ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ (COMPREHENSIVE
EXAMINATION) ด้วยข้อเขียน หรื อข้อเขียนและปากเปล่าในหลักสู ตรนั้น ๆ
22.2 นิสิตระดับปริ ญญาเอก ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
ด้วยข้อเขียน หรื อข้อเขียนและปากเปล่าในหลักสู ตรนั้นๆ
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ให้มีการดาเนิ นการสอบประมวลความรู ้ และสอบวัดคุณสมบัติ ปี การศึ กษาละ 3 ครั้ง โดยทาเป็ นประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู ้ และสอบวัดคุณสมบัติให้ทาเป็ นคาสัง่ ของมหาวิทยาลัย และ
เมื่อดาเนินการแล้วให้ประกาศผลภายใน 4 สัปดาห์หลังวันสอบ
หมวดที่ 4
การทาวิทยานิพนธ์
ข้อ 23 การทาวิทยานิพนธ์
23.1 การลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์
23.1.1 นิสิตระดับปริ ญญาโทต้องลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ตามเงื่อนไขดังนี้
23.1.1.1 แผน ก แบบ ก 1 จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่ งมีค่าเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
23.1.1.2 แผน ก แบบ ก 2 จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่ งมีค่าเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
23.1.2 นิสิตระดับปริ ญญาเอก ต้องลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ตามเงื่อนไขดังนี้
23.1.2.1 แบบ 1.1 จะต้องทาวิทยานิ พนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต และแบบ 1.2 จะต้องทา
วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
23.1.2.2 แบบ 2.1 จะต้องทาวิทยานิ พนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต และแบบ 2.2 จะต้องทา
วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
23.2 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
สาขาวิชาเสนอชื่ ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ของนิ สิตที่ลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์เรี ยบร้อยแล้ว
เพื่อให้คณะพิจารณาทาคาสัง่ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
23.2.1 วิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาโท มี ประธานที่ ปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์ 1 คน และกรรมการที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ อีก 1-2 คน
23.2.2 วิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาเอก มี ประธานที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ 1 คน และกรรมการที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ อีก 2-3 คน
23.3 การพิจารณาโครงร่ างวิทยานิพนธ์
นิสิตต้องเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่ าง ที่สาขาวิชาเสนอคณะที่
สังกัดแต่งตั้ง ดังนี้
23.3.1 คณะกรรมการฯ ประกอบด้ว ย ประธานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ กรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
ทาหน้าที่เป็ นประธาน กรรมการ และเลขานุการ
23.3.2 โครงร่ างวิทยานิ พนธ์ ต้องได้รับการอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ แจ้ง
ผลการอนุมตั ิพร้อมโครงร่ างฉบับสมบูรณ์ให้มหาวิทยาลัยไว้เป็ นหลักฐาน
23.4 การขอสอบวิทยานิพนธ์
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23.4.1 นิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาโท แผน ก แบบ ก 1 มี สิ ท ธิ์ สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ เมื่ อ ลงทะเบี ย น
วิทยานิ พนธ์ครบถ้วนตามหลักสู ตร และผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตี พิมพ์ หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้
ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่
ประชุ มที่ มีรายงานการประชุ ม (Proceeding) ที่ มีคณะกรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่ อนการ
ตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น และนิสิต แผน ก แบบ ก 2 มีสิทธิ์ สอบวิทยานิพนธ์ เมื่อลงทะเบียนรายวิชา
และวิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามหลักสู ตร และผลงานวิทยานิ พนธ์อยูร่ ะหว่างเสนอเพื่อขอรับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อย
ดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสาร หรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการหรื อ
กาลังเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer
Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
23.4.2 นิ สิตระดับปริ ญญาเอก แบบ 1 มีสิทธิ์ สอบวิทยานิ พนธ์ เมื่อลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์ หรื อ
ลงทะเบี ยนวิทยานิ พนธ์และรายวิชาครบถ้วนตามหลักสู ตร และสอบผ่านการสอบวัดคุ ณสมบัติแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึ กษา และผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตี พิมพ์หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงาน หรื อส่ วนหนึ่ งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่ มีกรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer
Review) ก่อนการตี พิมพ์ และเป็ นที่ ยอมรั บในสาขาวิชานั้น และแบบ 2 มี สิทธิ์ สอบวิทยานิ พนธ์ เมื่ อลงทะเบี ยน
วิทยานิ พนธ์ หรื อลงทะเบี ยนวิทยานิ พนธ์และรายวิชาครบถ้วนตามหลักสู ตร และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
แล้วไม่ น้อยกว่า 1 ภาคการศึ กษา และผลงานวิทยานิ พ นธ์อยู่ ระหว่างเสนอเพื่ อขอรั บการตี พิ มพ์หรื ออย่างน้อ ย
ดาเนิ นการให้ผลงาน หรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่ มี
กรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
23.5 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
23.5.1 คณะที่ นิสิตสังกัดแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาโท ประกอบด้วย
อาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันดังนี้
23.5.1.1 อาจารย์ประจา หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็ นประธานคณะกรรมการสอบ
23.5.1.2 ประธานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เป็ นกรรมการ
23.5.1.3 อาจารย์ประจา หรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน เป็ นกรรมการ
23.5.2 คณะที่ นิสิตสังกัดแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาเอก ประกอบด้วย
อาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันดังนี้
23.5.2.1 อาจารย์ประจา หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็ นประธานคณะกรรมการสอบ
23.5.2.2 ประธานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เป็ นกรรมการ
23.5.2.3 อาจารย์ประจา และ/หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 - 2 คน เป็ นกรรมการ
23.6 การสอบวิทยานิพนธ์และการรายงานผลการสอบ
เมื่ อนิ สิตผ่านการสอบวิทยานิ พนธ์โดยการสอบปากเปล่ าแล้ว คณะกรรมการสอบวิทยานิ พ นธ์
จะต้องรายงานผลการสอบต่อมหาวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์ หลังวันสอบวิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 5
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 24 การเสนอชื่อเพื่อขออนุมตั ิปริ ญญา
ในภาคการศึกษาสุ ดท้ายที่นิสิตจะสาเร็ จการศึกษา นิสิตต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะสาเร็ จการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันเปิ ด ภาคการศึกษา
นิสิตที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมตั ิให้ได้รับปริ ญญา จะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้
24.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
24.1.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
24.1.2 ลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสู ตรกาหนด
24.1.3 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
24.1.4 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
24.2 ปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก 1
24.2.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
24.2.2 ลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสู ตรกาหนด
24.2.3 สอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.2.4 ผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วน
หนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่ ประชุ มวิชาการที่ มี
รายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
24.2.5 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย
24.3 ปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก 2
24.3.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
24.3.2 ลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสู ตรกาหนด
24.3.3 สอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.3.4 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
24.3.5 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
24.3.6 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย
24.3.7 ผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตี พิมพ์หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วน
หนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่ ประชุ มวิชาการที่ มี
รายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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24.4 ปริ ญญาโท แผน ข
24.4.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
24.4.2 ลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสู ตรกาหนด
24.4.3 สอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.4.4 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
24.4.5 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
24.4.6 สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION)
24.5 ปริ ญญาเอก แบบ 1
24.5.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
24.5.2 ลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสู ตรกาหนด
24.5.3 สอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.5.4 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
24.5.5 ผลงานวิท ยานิ พ นธ์ หรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานจะต้องได้รับ การตี พิ มพ์หรื ออย่างน้อ ย
ดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิ มพ์ทางวิชาการที่ มี
กรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
24.5.6 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย
24.6 ปริ ญญาเอก แบบ 2
24.6.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
24.6.2 ลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสู ตรกาหนด
24.6.3 สอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.6.4 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
24.6.5 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
24.6.6 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
24.6.7 ผลงานวิทยานิ พ นธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานจะต้องได้รับการตี พิมพ์ หรื ออย่างน้อย
ดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่ มี
กรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
24.6.8 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย
ทั้งนี้นิสิตต้องไม่มีพนั ธะเกี่ยวกับการเงินหรื อพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6
บททั่วไป
ข้อ 25 การพ้นสภาพการเป็ นนิสิต
นิสิตจะพ้นสภาพการเป็ นนิสิตในกรณี ดังต่อไปนี้
25.1 ตาย
25.2 ลาออก
25.3 โอนไปเป็ นนิสิตสถาบันการศึกษาอื่น
25.4 ขาดคุณสมบัติของการเป็ นนิสิตมหาวิทยาลัยข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 5
25.5 ไม่มาลงทะเบียนเรี ยนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิได้ลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน
นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา และภายใน 15 วัน นับจากวันเปิ ดภาคฤดูร้อน
25.6 เป็ นนิสิตครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสู ตรในข้อ 15.1, 15.2 และ 15.3
25.7 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษา
25.8 เป็ นนิสิตที่ได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า 2.50
25.9 เป็ นนิสิตวิสามัญที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพเป็ นสามัญตามข้อ 7.2
25.10 ไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
25.11 ลาพักการศึ กษา และ/หรื อลาป่ วยติดต่อกัน 2 ภาคการศึ กษาปกติ ในปี การศึ กษาแรก โดยไม่มี
หน่วยกิตสะสม สาหรับนิสิตในระบบการศึกษาแบบเอกภาค ให้ถือ 2 ภาคการศึกษาแรกของการเรี ยนโดยไม่มีหน่วย
กิตสะสม
25.12 มหาวิทยาลัยสัง่ ให้พน้ สภาพ นอกเหนือจากข้อดังกล่าวข้างต้น
ข้อ 26 การลา
26.1 การลาพักการศึกษา
26.1.1 นิ สิตที่ลาพักการศึกษา หรื อถูกสัง่ พักการศึกษาตลอดภาคการศึกษา จะต้องชาระค่าธรรมเนียม
การลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาและภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวัน
เปิ ดภาคฤดูร้อน ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ชาระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาไปแล้ว
26.1.2 นิ สิตที่กลับมาเรี ยนหลังจากลาพักการศึ กษาไปแล้วให้มีสภาพการเป็ นนิ สิต เหมือนก่อน
ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษา
26.2 ลาออก
นิ สิตที่ ประสงค์จะลาออกจากการเป็ นนิ สิต ให้ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยและระหว่างที่ยงั ไม่ได้
รั บ อนุ มตั ิ ให้ลาออกนี้ ให้ถือ ว่านิ สิ ต ผูข้ อลาออกนั้น ยังมี ส ภาพเป็ นนิ สิ ต ที่ จะต้องปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บต่ างๆ ของ
มหาวิทยาลัยทุกประการ
ข้อ 27 การประกันคุ ณภาพหลักสู ตร ให้ทุกหลักสู ตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสู ตรให้
ชัดเจน และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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ข้อ 28 การพัฒนาหลักสู ตร ให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย แสดงการปรับปรุ งดัชนี ดา้ น
มาตรฐานและคุณ ภาพการศึ กษาเป็ นระยะๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีก ารประเมิน เพื่อพัฒ นาหลักสู ต รอย่า ง
ต่อเนื่ อง ทุก 5 ปี
ข้อ 29 การให้เกียรติบตั รการเรี ยนยอดเยี่ยม
มหาวิทยาลัยอาจให้เกี ยรติ บตั รการเรี ยนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิ ตศึ กษาที่ มีผลการศึ กษาได้ค่า
ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสู ตร 4.00 หรื อผลงานวิทยานิ พนธ์ หรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการตอบรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรื อได้รับการจดสิ ทธิ บตั ร หรื ออนุสิทธิ บตั ร
ข้อ 30 ให้อธิ การบดี รักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนิ นการภายใต้ขอ้ บังคับนี้ ในกรณี มีปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับนี้ ให้อธิ การบดี เป็ นผูว้ ินิจฉัยชี้ ขาด
และให้ถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรี อรุ ณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่ าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
แก้ ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
-------------------โดยที่ เห็นเป็ นการสมควรปรับปรุ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยาในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555 จึงให้ออกข้อบังคับ
ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555”
ข้ อ 2 ข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 และให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้แทน
"ข้ อ 6 การรับเข้าศึกษา
6.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผูส้ มัครเข้าเป็ นนิ สิต โดยวิธีการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อ
อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็ นคราวๆ ไป
6.2 ผูส้ มัครที่ผา่ นการคัดเลือกเข้าศึกษาแต่กาลังรอผลการศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัว
เป็ นนิสิต เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.3 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริ ญญาที่สอง
6.3.1 ผู ้ ที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อจาก
สถาบันอุดมศึ กษาอื่น อาจขอเข้าศึ กษาเพื่อปริ ญญาโท หรื อปริ ญญาเอกในสาขาวิชาอื่นเป็ นการเพิ่มเติ ม ได้แต่ตอ้ ง
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5
6.3.2 การแสดงความจานงขอเข้าศึกษา ต้องปฏิบตั ิดงั นี้
6.3.2.1 ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์ มที่กาหนด โดยส่ งถึงมหาวิทยาลัย ไม่
น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
6.3.2.1 การรับเข้าศึ กษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้า โดยผ่านความเห็ นชอบของ
คณะ หรื อหน่วยงานที่เทียบเท่า
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6.4 การเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่ องหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบตั ิในการเทียบโอนผลการเรี ยน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรี อรุ ณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ภาคผนวก ข
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ค
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่ อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตใิ นการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
----------------------โดยที่ เห็ น สมควรออกประกาศ เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์แ ละแนวปฏิ บัติในการเที ย บโอนผลการเรี ย นระดับ
บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
บริ หารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 จึงให้ออกประกาศไว้
ดังนี้
ข้ อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ ในการเทียบโอนผล
การเรี ยน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ในประกาศนี้
“คณะ”
หมายถึง
ส่ วนงานตามมาตรา 7(3) และส่ วนงานอื่นที่มีการจัดการ
เรี ยนการสอน
“คณะกรรมการ”
หมายถึง
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรี ยน
“คณบดี”
หมายถึง
หัวหน้าส่ วนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหน้าส่ วนงานอื่นที่มี
การจัดการเรี ยนการสอน
“นิสิต”
หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้ อ 4 คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ เทียบโอนผลการเรี ยน
4.1 ต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าขึ้นไป
4.2 ต้องเป็ น หรื อเคยเป็ น นิ สิต/นักศึ กษา ของสถาบันการศึ กษาระดับอุดมศึ กษา หรื อเที ยบเท่ า ใน
หลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ข้ อ 5 นิ สิ ตที่ มีค วามประสงค์จะเที ยบโอนผลการเรี ยน ต้องยื่ นค าร้ องขอเที ย บโอน ผลการเรี ย นพร้ อม
หลักฐาน ที่ กองบริ การการการศึ กษา โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชา และคณะเจ้าของ
หลักสู ตร
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ข้ อ 6 คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรี ยน
การเทียบโอนผลการเรี ยน ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้คณะเจ้าของหลักสู ตรแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการเทียบโอนผลการเรี ยน ต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้
6.1 คณบดีคณะเจ้าของหลักสู ตร เป็ นประธานกรรมการ
6.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะที่เกี่ยวข้องเป็ นกรรมการ
6.3 หัวหน้าสาขาวิชาหรื อประธานหลักสู ตรหรื อผูแ้ ทนที่เกี่ยวข้อง เป็ นกรรมการ
6.4 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเจ้าของหลักสู ตร เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ข้ อ 7 เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรี ยน
7.1 การเทียบโอนผลการเรี ยน ระหว่างการศึกษาในระบบ
7.1.1 รายวิชาที่ ขอเที ยบโอน ต้องเป็ นรายวิชาในหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึ กษา หรื อเที ยบเท่ าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
7.1.2 รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่าจานวนหน่วยกิต ตามหลักสู ตรที่ขอ
เทียบโอน
7.1.3 รายวิชาที่ ขอเที ยบโอน ต้องมี เนื้ อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ ขอ
เทียบโอน
7.1.4 รายวิชาที่ ขอเที ยบโอน ต้องมีผลการเรี ยนเที ยบได้ไม่ต่ ากว่าระดับขั้น B หรื อระดับคะแนน
3.00 หรื อเทียบเท่า หรื ออักษร S
7.1.5 จานวนหน่ วยกิ ต ที่ ข อเที ย บโอนรวมแล้วต้อ งไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยกิ ต ตาม
หลักสู ตรที่ขอเทียบโอน
7.1.6 รายวิชาที่ได้รับอนุมตั ิให้เทียบโอน จะไม่ถูกนามาคานวณหาค่า ระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
7.1.7 นิ สิ ต ต้อ งมี ระยะเวลาการศึ กษาในมหาวิ ท ยาลัยพะเยา ไม่ น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของระยะเวลา
การศึ กษาในหลักสู ตร และลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ต สาหรับนิ สิตปริ ญญาโทแผน ข หรื อ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสู ตร สาหรับนิสิตปริ ญญาโท แผน ก และปริ ญญาเอก
7.1.8 การบั น ทึ ก ผลการเรี ยนที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ ใ ห้ เที ย บโอน ให้ บั น ทึ ก เป็ น “CA” (credit from
academic institution)
7.2 การเทียบโอนผลการเรี ยนระหว่างการศึกษานอกระบบ และ/หรื อการศึกษาตามอัธยาศัย
7.2.1 วิ ธี ก ารประเมิ น และการบั น ทึ ก ผลการเรี ยน เพื่ อ การเที ย บความรู ้ ใ นแต่ ล ะรายวิ ช า
ประกอบด้วย
7.2.1.1 การทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) ให้บนั ทึกผลการเรี ยน เป็ น “CS” (credits from
standardized test)
7.2.1.2 การทดสอบที่ ไม่ใช่ การทดสอบมาตรฐาน (non-standardized test) ให้บนั ทึ กผลการ
เรี ยน เป็ น “CE” (credits from examination)
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7.2.1.3 การประเมิ น การศึ ก ษา/อบรมที่ จัด โดยหน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ สถาบันอุ ดมศึ กษา
(evaluation of non-sponsored training) ให้บนั ทึกผลการเรี ยน เป็ น “CT” (credits from training)
7.2.1.4 การเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ให้บนั ทึกผลการเรี ยน เป็ น “CP” (credits from
portfolio)
7.2.2 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับขั้น B หรื ออักษร S
7.2.3 รายวิชาที่ได้รับอนุมตั ิให้เทียบโอน จะไม่ถูกนามาคานวณหา ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
7.2.4 จานวนหน่ วยกิ ต ที่ ข อเที ย บโอนรวมแล้วต้อ งไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยกิ ต ตาม
หลักสู ตรที่ขอเทียบโอน
7.2.5 นิ สิ ต ต้อ งมี ระยะเวลาการศึ กษาในมหาวิ ท ยาลัยพะเยา ไม่ น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของระยะเวลา
การศึ กษาในหลักสู ตร และลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่ วยกิ ต สาหรับนิ สิตปริ ญญาโทแผน ข หรื อ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสู ตร สาหรับนิสิตปริ ญญาโท แผน ก และปริ ญญาเอก
ข้ อ 8 นิ สิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ เพราะพ้นสภาพการเป็ นนิ สิตเนื่ องจากครบระยะเวลา
การศึ กษาตามหลักสู ตรแล้ว แต่ยงั ไม่สาเร็ จการศึกษา สามารถเทียบโอนผลการเรี ยน และ/หรื อผลการสอบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ โดยให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรี ยน พิจารณาเป็ นกรณี ๆไป
ข้ อ 9 ให้อธิ การบดีรักษาการให้เป็ นไปตามประกาศนี้ ในกรณี มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้
อธิ การบดีเป็ นผูว้ ินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริ มศรี )
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก จ
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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ตารางสรุปแบบรายงานผลการพิจารณา
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
ร่าง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต
รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สาลี เปลี่ยนบางช้าง
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชกุล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
5. นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
6. นายสุรินทร์ ใจมั่น
หมวดที่
สรุปความเห็นของกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อ
 ผ่าน
หลักสูตร
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1.2 ชื่อปริญญาและ  ผ่าน
สาขาวิชา
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1.3 วิชาเอก
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1) ควรมีการ High Light จุดเน้นที่สาคัญ
1.4 จานวนหน่วยกิต  ผ่าน
ที่เรียนตลอด
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
หลักสูตร
1) แบบ 2.1 ควรปรับหน่วยกิตให้เหลือไม่เกิน 48 หน่วยกิต
1.5 รูปแบบของ
 ผ่าน
หลักสูตร
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1) แบบ 1.1 ควรมีการกาหนดประสบการณ์ที่สูงกว่า แบบ 2.1
1.6 สถานภาพของ  ผ่าน
หลักสูตรและการ
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
พิจารณาอนุมัติ/
เห็นชอบหลักสูตร
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1.7 ความพร้อมใน
การเผยแพร่
หลักสูตรที่มคี ุณภาพ
และมาตรฐาน
1.8 อาชีพที่สามารถ
ปฏิบัติได้หลังสาเร็จ
การศึกษา (ระบุ)

สรุปความเห็นของกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1) นักวิชาการในทางสุขภาพในภาคงานส่วนอื่น
2) ผูบ้ ริหารในหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพ
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1) ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558
ตามประกาศของ สกอ.

1.9 ชื่อ – นามสกุล
เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน ตาแหน่ง
และคุณวุฒิ
การศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
1.10 สถานที่จัดการ  ผ่าน
เรียนการสอน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1) สถานที่จัดการเรียนการสอนไม่น่าเฉพาะในมหาวิทยาลัยอย่างเดียว
1.11 สถานการณ์
 ผ่าน
ภายนอกหรือการ
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
พัฒนาที่จาเป็นต้อง
1) ควรแบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจและสังคม
นามาพิจารณาใน
การวางแผน
หลักสูตร
1.12 ผลกระทบจาก  ผ่าน
ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อ  มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
การพัฒนาหลักสูตร
1) ควรเพิ่มภาวะผู้นา และ พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2556
และความเกี่ยวข้อง เข้าไปด้วย
กับพันธกิจของ
2) ควรเน้นบทบาทในการกาหนดนโยบาย
สถาบัน
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1.13 ความสัมพันธ์
กับหลักสูตรอื่นที่เปิด
สอนในคณะ/
สาขาวิชาอื่นของ
สถาบัน
1.14 การบริหาร
จัดการ

สรุปความเห็นของกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตร
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
2.1 ปรัชญา
 ผ่าน
ความสาคัญและ
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของ
1) ปัญหาสุขภาพนอกจากพฤติกรรมแล้วยังมีความสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น
หลักสูตร
เช่น สภาพแวดล้อม ระบบบริการสุขภาพ
2.2 แผนพัฒนา
 ผ่าน
ปรับปรุง
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม.
1) ควรเน้นบทบาทของ Information and communication Technology
ใน Public Health education and Practice
2) ควรมีการประเมินผลหลักสูตรตามรอบการศึกษาของหลักสูตร
ทั้งการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3) ปรับปรุงให้สอดคล้องกัน มคอ.1
4) ควรปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
 ผ่าน
3.1 ระบบการจัด
การศึกษา
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3.2 การดาเนินการ  ผ่าน
หลักสูตร
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1) เพิ่มระบบ e-learning และเน้นการเรียนด้วยตนเอง (Self-learning)
2) พิจารณาจานวนนิสิตรับเข้าศึกษาให้เหมาะสม
3) พิจารณาคุณสมบัติผเู้ ข้าศึกษาที่สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรได้
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3.3 หลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน

สรุปความเห็นของกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตร

 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1) ปรับ แบบ 2.1 เหลือ 48 หน่วยกิต หากสนใจก็เรียนเพิ่มได้
2) ดูคาอธิบายรายวิชาให้ให้ครอบคลุม
3) แบบ 2.1 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต ควรเพิ่มเป็น 6 หน่วยกิตได้
5) ในหมวดวิชาบังคับควรมีวชิ า การจัดระบบสุขภาพและภาวะผูน้ า
6) วิชาการจัดการสารสนเทศด้านสุขภาพ น่าจะรวมเรื่องการออกแบบ
ระบบข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการผลิตสารสนเทศ
3.4 องค์ประกอบ
 ผ่าน
เกี่ยวกับ
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
ประสบการณ์
1) ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานในพื้นที่ เพื่อให้นสิ ิตมีประสบการณ์
ภาคสนาม
ด้านสาธารณสุข
3.5 ข้อกาหนด
 ผ่าน
เกี่ยวกับการทา
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
โครงงานหรือ
1) ควรทางานวิจัยเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในพืน้ ที่ภาคเหนือหรือพืน้ ที่
งานวิจัย
ของนิสิตเข้าศึกษา (ภูมิลาเนา)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
4.1 การพัฒนา
 ผ่าน
คุณลักษณะพิเศษ
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
ของนิสิต
1) ควรพิจารณาความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นหา
ข้อมูล
2) เพิ่มมีภาวะผูน้ า ชี้นาสังคมทางวิชาการ
4.2 การพัฒนาผล
 ผ่าน
การเรียนรูใ้ นแต่ละ  มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
ด้าน
1) ขอให้ตรวจสอบตาม มคอ.1 ส่วนที่จะเพิ่มเติมก็สามารถจะดาเนินการได้
(2.6-2.8)
2) ในการวัดผลและประเมินผล ให้ระบุวิธีการวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน
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หมวดที่
สรุปความเห็นของกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตร
4.3 แผนที่แสดงการ  ผ่าน
กระจายความ
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
รับผิดชอบมาตรฐาน
1) ให้เป็นไปตามบริบทที่คณะ มหาวิทยาลัย ประสงค์ให้เกิดขึน้ แต่ตอ้ งคานึงถึง
ผลการเรียนรู้จาก
การประเมินตาม มคอ.5-7
หลักสูตรสู่รายวิชา
2) ควรแสดงรับผิดชอบหลัก และ ความรับผิดชอบรอง
(Curriculum
Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
5.1 กฎระเบียบหรือ  ผ่าน
หลักเกณฑ์ในการให้  มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
ระดับคะแนน
1) ควรระบุรายละเอียดการวัดและประเมินผล
5.2 กระบวนการ
 ผ่าน
ทวนสอบมาตรฐาน  มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
ผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
1) การตีพิมพ์ควรตีพมิ พ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI ตามประกาศของ สกอ.
เป็นอย่างน้อย
2) น่าจะเสนอรายละเอียด การดาเนินงานประกอบด้วย
5.3 เกณฑ์การสาเร็จ  ผ่าน
การศึกษาตาม
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
หลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
6.1 การเตรียมการ  ผ่าน
สาหรับอาจารย์ใหม่  มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1) การจัดหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการสอนต่างๆ ให้กับอาจารย์ใหม่
2) ต้องให้ Advance เพราะการเป็นการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
ซึ่งอาจารย์ก็ต้อง Advance กว่า เช่น วิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เป็นต้น
6.2 การพัฒนา
 ผ่าน
ความรูแ้ ละทักษะ
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
ให้แก่คณาจารย์
1) พัฒนาอาจารย์ให้เป็นแบบอย่าง (Role Model) ที่ดีทางด้านสาธารณสุข
2) พัฒนาความรู้ ทักษะให้รองรับการดูแลนิสิตปริญญาเอกให้ได้เป็นหลัก
3) ให้ระบุวิธีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
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สรุปความเห็นของกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตร
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
7.1 การบริหาร
 ผ่าน
หลักสูตร
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1) ระบุรายละเอียดการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
7.2 การบริหาร
 ผ่าน
ทรัพยากรการเรียน  มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
การสอน
1) ระบุรายละเอียดการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
7.3 การบริหาร
 ผ่าน
คณาจารย์
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
7.4 การบริหาร
 ผ่าน
บุคลากรวนับสนุน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
การเรียนการสอน
1) คุณสมบัติของอาจารย์ให้เป็นไปตามประกาศ สกอ. เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
7.5 การสนับสนุน
 ผ่าน
และให้คาแนะนา
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
นิสติ
7.6 ความต้องการ  ผ่าน
ของตลาดแรงงาน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
สังคม และหรือความ
1) เพิ่ม การประสาน ทาข้อตกลง หรือขอความร่วมมือให้หน่วยงานเครือข่าย
พึงพอใจของผูใ้ ช้
จัดเตรียมความพร้อมสาหรับนิสติ
บัณฑิต
7.7 ตัวบ่งชี้ผลการ
 ผ่าน
ดาเนินงาน (Key
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
Performance
1) ให้ดู ร่าง มอค.1. และพัฒนาให้สอดคล้อง
Indicators
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สรุปความเห็นของกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
8.1 การประเมิน
 ผ่าน
ประสิทธิผลของการ  มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
สอน
8.2 การประเมิน
 ผ่าน
หลักสูตรในภาพรวม  มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
8.3 การประเมินผล  ผ่าน
การดาเนินงานตาม  มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
รายละเอียดหลักสูตร
8.4 การทบทวนผล  ผ่าน
การประเมินและ
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
วางแผนปรับปรุง
หลักสุตร
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ภาคผนวก ฉ
ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3235
โทรศัพท์
08-6866-3886
aomm_ph@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2558
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2552
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2548
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
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127

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นายวิชัย เทียนถาวร

31799001XXXXX

ศาสตราจารย์
พิเศษ

2

นายรุ่ง วงศ์วัฒน์

36404003XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

นายสมคิด จูหว้า

36499001XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

4

นายสมชาย จาดศรี

36498001XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วว.
ปร.ด.
รป.ม.
พ.บ.
วท.บ.
ส.ด.
ศษ.ม.
ส.บ.

โสต นาสิก ลาริงซ์วทิ ยา
สื่อสารการเมือง
รัฐประศาสนศาสตร์
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
สาธารณสุขศาสตร์
ประชากรศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์
(บริหารสาธารณสุข)
สาธารณสุขศาสตร์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาธารณสุขศาสตร์
อายุรศาสตร์เขตร้อน
อายุรศาสตร์เขตร้อน
เทคนิคการแพทย์

ส.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ส.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

แพทยสภา
มหาวิทยาลัยเกริก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564

100

100

100

100

360 360 360 360

360 360 360 360

360 360 360

360
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

5

นางสาวเกษแก้ว
เสียงเพราะ

34513001XXXXX

อาจารย์

ส.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สุขศึกษา

6

นายณรงค์ศักดิ์ มั่นคง

17202000XXXXX

อาจารย์

7

นางทวีวรรณ ศรีสุขคา

36599006XXXXX

อาจารย์

ปร.ด.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.

วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ประชากรศึกษา
การเจริญพันธุ์และวางแผน
ประชากร
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชัน้ สูง
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
สุขศึกษา

ส.บ.
ป.พย.ส.
8

นางสาวเทียนทอง ต๊ะแก้ว

35101004XXXXX

อาจารย์

ส.ด.
ส.ม.
พย.บ.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564

-

-

360

360

-

360

360 360 360

360

360 360 360

360

-

-
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ลาดับ

9

10

11

ชื่อ – สกุล

นายน้าเงิน จันทรมณี

นายบุญลือ ฉิมบ้านไร่

นายประจวบ แหลมหลัก

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

36601001XXXXX

อาจารย์

31103005XXXXX

36405003XXXXX

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

ปร.ด.
วท.ม.
ส.บ.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
ส.บ.
ส.บ.
ส.ด.
ค.ด.
สค.ม.
ศ.บ.
ส.บ.
ส.บ.

สาขาวิชา

วิศวกรรมทางการแพทย์
วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
อนามัยสิ่งแวดล้อม
อายุรศาสตร์เขตร้อน
วิทยาการระบาด
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
การศึกษานอกระบบ
สังคมศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข
การศึกษานอกระบบ
บริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564

-

-

360

360

360 360 360 360

360 360 360 360

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

12

นายอนุกูล มะโนทน

36407004XXXXX

อาจารย์

13

นางสาวอรัณย์ภัค
พิทักษ์พงษ์

36703007XXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

ส.ด.
ศษ.ม.
ส.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์
การส่งเสริมสุขภาพ
การบริหารสาธารณสุข
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
อนามัยสิ่งแวดล้อม

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564

360 360 360

-

-

-

360
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138

139

140

141

142

147

143

144

145

146

147

148

149

150

151

