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สารบัญ 

หน้า 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป  

1. รหัส และชื่อหลักสูตร 1 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 1 

3. วิชาเอก 1 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 

5. รูปแบบของหลักสตูร 1 

6. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนมุัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

7. ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัตไิด้หลังส าเร็จการศึกษา 2 

9. ชื่อ-นามสกลุ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒ ิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

3 

10. สถานที่จัดการเรยีนการสอน 4 

11. สถานการณภ์ายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 4 

12. ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวขอ้งกับพันธกจิของ

สถาบัน 

9 

13. ความสัมพนัธ์กับหลักสูตรอืน่ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ของสถาบัน 11 

 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงคข์องหลักสตูร 13 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 16 

 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร  

1. ระบบการจัดการศึกษา 18 

2. การด าเนินการหลักสตูร 18 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 20 

4. องคป์ระกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม 40 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงการหรืองานวิจัย 40 
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สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต 42 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 42 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสตูรสู่รายวิชา 48 

 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ  

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 52 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิต 52 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 52 

 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาอาจารย์  

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 53 

2. การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แกค่ณาจารย์ 53 

 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1. การก ากับมาตรฐาน 55 

2. บัณฑติ 55 

3. นิสิต 55 

4. คณาจารย ์ 55 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 55 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 57 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 59 

 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 61 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 61 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอยีดหลักสูตร 62 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 62 
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สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553  63 

                     และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนสิิต 80 

                 ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559   

ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน 

                      ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 

86 

ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง  

                   พ.ศ. 2560  

90 

ภาคผนวก จ ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 120 

ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 123 

ภาคผนวก ช ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  130 

ภาคผนวก ซ ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 172 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  

Master of Public Health Program  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะแพทยศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     1251 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ     :     Master of Public Health Program 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     ส.ม. 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Master of Public Health 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     M.P.H. 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 

 5.2  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 
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 5.3  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

   ไม่ม ี

 5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น   

    ปีการศกึษา 2560  

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

    ครั้งที่ 26/2559 วันที ่21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

  6.4 การประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

                       ในการประชุมครัง้ที่ 123 (7/2560) วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560                      

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

    วันที่ .....................เดอืน .......................พ.ศ. .......................   

  6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

    วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศกึษา 2561   
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 8.1  นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และสถาบัน/ส านัก/หน่วยงาน           

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

 8.2  นักวิจัยด้านการสาธารณสุข 

 8.3  อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษา 

     ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

1 นายรุง่ วงศ์วัฒน ์ 36404003XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ส.ด. สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2552 

ศษ.ม. ประชากรศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 2541 

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร ์

(บรหิารสาธารณสุข) 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2536 

2 นางสาวเทียนทอง ตะ๊แก้ว 35101004XXXXX อาจารย ์ ส.ด. สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2551 

ส.ม. สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2544 

พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2557 

วท.บ. สุขศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 2538 

3 นายประจวบ แหลมหลัก 36405003XXXXX อาจารย ์ ส.ด. สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2559 

ค.ด. การศึกษานอกระบบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2548 

สค.ม. สังคมศาสตรก์ารแพทย์

และสาธารณสุข 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2537 

ศษ.บ. การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2545 

ส.บ. การบรหิารสาธารณสุข มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2539 

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2533 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

      มหาวิทยาลัยพะเยา    

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  การพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) จนถึงปัจจุบันที่สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ส่งผลให้ประเทศไทย           

มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม อาทิ เศรษฐกิจมีขนาดและฐาน      

การผลิตและบริการที่ใหญ่ขึ้น รายได้ประชาชนสูงขึ้น ปัญหาความยากจนลดลง คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น     

อันเนื่องมาจากบริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น  และโครงสร้างฟื้นฐาน          

มีการพัฒนาครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งผลของการด าเนินนโยบายการค้าการลงทุนเสรีและ        

การขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศในกลุ่มอาเซียน  หลักฐานที่แสดง

ให้เห็นพัฒนาการดังกล่าวคือ ช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเฉลี่ย   

ร้อยละ 6.0 ต่อปี ฐานเศรษฐกิจได้เปลี่ยนจากฐานเกษตรมาเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม  ตั้งแต่        

ช่ วงปี  2530 เป็ นต้ นมา  และเริ่ ม เข้ าสู่ ฐ านบ ริก ารสมั ย ใหม่ ม ากขึ้ น ใน ช่วง  10 ปี ที่ ผ่ านม า                       

ด้วยฐานเศรษฐกิจที่ขยายใหญ่ขึ้นและรายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น ประเทศไทยได้เปลี่ยนสถานะจากประเทศ

ด้อยพัฒนามาเป็นประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางตอนบนมาตั้งแต่ปี 2531 

โดยมีรายได้ต่อหัวเท่ากับ 29,307 บาทต่อปี และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับ

รายได้ปานกลางตัง้แต่ปี 2553 และลา่สุดในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 4,121 ดอลลาร์ 

สรอ. ต่อปี ฐานการผลิตและบริการมคีวามหลากหลายมากขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่

ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้าง

รายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องไข้ไฟฟ้า 

อุ ต ส าห ก รรม อ าห าร  สิ น ค้ า เก ษ ต ร  ก ารท่ อ ง เที่ ย ว  แล ะบ ริ ก ารด้ าน สุ ข ภ าพ  เป็ น ต้ น                           

ในขณะเดียวกัน การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีก็ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเป็นสากลมากขึ้น 

ทั้งในเรื่องมาตรฐานสินค้าและบริการ กฎระเบียบต่างๆ โดยที่ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ

นานาชาติ ทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีซึ่งเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้

ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น ทั้งนี้มูลค่า

การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มูลค่าการค้าระหว่าง

ประเทศ ทั้งในรูปของสินค้าและบริการ รวมกันสูงถึง 17.2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 126.9 ของ        

ขนาดของเศรษฐกิจไทยซึ่งวัดโดยมูลค่าการผลิตรวมในประเทศ  (Gross Domestic Products: GDP) 

ส าหรับสังคมไทยและคนไทยมีความเป็นสากลมากขึ้น  ประชาชนไทยมีทักษะภาษาต่างประเทศและ    

องค์ความรู้ในเรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกมากขึ้น รวมทั้ง   
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มีการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายมาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม         

ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว ส่งผลกระทบถึงภาพรวมของสังคมหลาย ๆ ด้าน           

อาทิ การเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวติ โครงสรา้งทางประชากร และแบบแผนความเจ็บป่วย  

  จากการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม คนไทยต้องด าเนินชีวิต

ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ส่งผลท าให้คนไทยต้องปรับตัวเองจากการด าเนินชีวิตแบบเรียบงา่ย

ไปสู่ชีวิตที่ต้องแข่งขัน จากครอบครัวขยายไปเป็นครอบครัวเดี่ยว จากการแต่งงานอายุน้อยไปสู่          

การแต่งงานในอายุที่มากขึ้น จากการมีบุตรหลายคนไปสู่การมีบุตรจ านวนน้อยคน ประกอบกับ        

ความเจริญทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เจริญขึน้ สง่เสริมให้คนมีอายุยืนยาวขึน้ สถานการณ์ดังกล่าว

ท าให้โครงสร้างทางประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนไป กล่าวคือ โครงสร้างประชากรไทยมีสัดส่วน

ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ รวมอยู่          

ต่ ากว่าระดับทดแทน ประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนร้อยละ 11.9 ในปัจจุบัน และเพิ่มเป็นร้อยละ 14.8      

เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 11 ซึ่งถือว่าในช่วงแผนแผนพัฒนาฯ 11 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว 

และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ผูสู้งอายุหญิง มีสัดส่วนมากกว่าเพศชาย คือ 55: 45 

และจะแตกต่างกันมากขึ้นตามกลุ่มอายุที่สูงขึน้ เพราะประชากรหญิงมีอายุยืนยาวกว่าเพศชาย ส าหรับ

โครงสร้างประชากร วัยเด็กมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 20.5 ในปัจจุบันเหลือร้อยละ 18.3 

ในปี 2559 เป็นผลมาจากภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยที่ลดต่ าลงกว่าระดับทดแทน การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากรดังกล่าว ท าให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

จากสัดส่วนประชากรเด็ก : แรงงาน : ผู้สูงอายุ  ร้อยละ 20.5: 67.6: 11.9 ในปี  2553 เป็นร้อยละ      

18.3: 66.9: 14.8 ในปี 2559 สังคมไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากสังคมเครือญาติสู่สังคมปัจเจก 

ในช่วงที่ผ่านมาครัวเรอืนมีการหย่าร้างหรือแยกกันอยู่เพิ่มขึ้นจาก 4.4 คู่ต่อพันครัวเรือนในปี 2544 เป็น 

5.0 คู่ต่อพันครัวเรือน ในปี 2550 ขณะที่อัตราการแยกกันอยู่ได้เพิ่มจาก  20.7 รายเป็น 23.1 ราย       

ต่อประชากรที่เคยสมรสแล้วพันคนในช่วงเวลาเดียวกัน  ตามล าดับ คนไทยได้รับการพัฒนาสุขภาพ

เพิ่มขึ้น แต่มีปัญหาด้านสติปัญญาของเด็ก  และการดูแลผู้สูงอายุ ในปี 2551 จ านวนปีการศึกษา      

เฉลี่ยของประชากรวัย 15 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 8.9 ปี อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 75.6 ปี แต่มีการเจ็บป่วย   

ด้วยโรคต่าง ๆ นอกจากนี้ กลุ่มวัยเด็กมีพัฒนาการด้าน IQ และ EQ ค่อนข้างต่ า ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุ

ต้องการการดูแลสุขภาพที่อาศัยความรู้ ความช านาญจากบุคลากร ตลอดจนรูปแบบการดูแล             

ที่เหมาะสม คนไทยต้องการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรม

ท้องถิ่นมากขึ้น 

  ในส่วนแบบแผนความเจ็บป่วย พบว่า ประชากรชาวไทยมีแบบแผนความเจ็บป่วย

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ การเจ็บป่วยมีแนวโน้มเป็นการเจ็บป่วยด้วยโรคไร้เชื้อหรือ                

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวานและความดันโลหติสูงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นับเป็นปัญหาที่ส าคัญ

ของประเทศไทย ผลตามมาคือ มีผู้ป่วยจ านวนมากที่มีปัญหาโรคแทรกซ้อน ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด 

โรคหลอดเลือดสมองแตก และโรคไตวาย ท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตไปกว่าปีละ 52,800 คน นอกจากนี้ 
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ปัญหาการเจ็บป่วยดังกล่าวส่งผลเสียด้านเศรษฐกิจตามมา กล่าวคือ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

รายงานสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและประมาณการค่าใช้จา่ย ป ี2551 พบว่า มีผูป้่วยโรคเบาหวาน 

(DM) ประมาณ 3 ล้านคน มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ จ านวน 47,596 ล้านบาทต่อปี โรคความดันโลหิตสูง 

(HT) ประมาณ 10 ล้านคน มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ จ านวน 79,263 ล้านบาทต่อปี โรคหัวใจ (CVS) 

ประมาณ 4 ล้านคน มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ จ านวน 154,846 ล้านบาทต่อปี โรคหลอดเลือดสมอง 

(CNS) ประมาณ 0.5 ล้านคน มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ จ านวน 20,632 ล้านบาทต่อปี โรคไตวายระยะ

สุดท้ายประมาณ 3 หมื่นรายต่อปี มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ จ านวน 6,000 ล้านบาทต่อปี ในภาพรวม 

4 โรคข้างต้น มีจ านวนผู้ป่วย 17.5 ล้านคน มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ 302,337 ล้านบาทต่อปี และ      

เมื่อรวมทั้ ง  5 โรค จะมีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ทั้ งสิ้น  308,337 ล้านบาทต่อปี  สถานการณ์

โรคเบาหวานในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2545 – 2555 อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น จาก 353.49      

เป็น 1,050.6 ต่อแสนประชากร สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง พบว่า อัตราป่วยด้วยโรคความดัน

โลหิตสูงเพิ่มขึ้น จาก 385.43 เป็น 1622.8 ต่อแสนประชากร หรือ 4.2 เท่า ในช่วง 10 ปี (2545 – 2555) 

ผลจากการป่วยด้วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ส่งผลให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 

ซึ่ งในช่วง 10 ปี  (2545 – 2555) มีอัตราป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพิ่ มขึ้น เป็น  427.52            

ต่อแสนประชากร หรือ 2.7 เท่าของปี 2555 โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด พบว่า ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ประมาณ ปีละ 575 คน โดยมีอัตราป่วยตาย คิดเป็นร้อยละ 5.5 (กรมควบคุมโรค, 2556) สถานการณ์        

ความเจ็บป่วยดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าคนไทยต้องการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและ

สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้นเชน่กัน 

  นอกจากปัจจัยด้านความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และแบบแผนความเจ็บป่วยที่ส่งผล

กระทบต่อการพัฒนาสังคมโดยรวมแล้ว ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12           

(พ.ศ. 2560 - 2564) ประเทศไทยอยู่ในหว้งเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้าน

ที่สั่งสมมานาน ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น          

การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการที่จะกระทบชีวิต

ความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัด     

ต่อการพัฒนาที่รุนแรงขึน้ และเป็นประเด็นท้าทายอย่างมากที่จะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านภายใต้สถานการณ์ที่ขีดความสามารถ        

ในการแข่งขันของประเทศมีข้อจ ากัดหลายด้าน แต่การแข่งขันในโลกรุนแรงขึ้นมาก อาทิ คุณภาพ        

คนไทยยังต่ า ก าลังแรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและ     

มีความเหลื่อมล้ าสูง โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน โดยที่ประซากร    

วัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์  ภายใน        

สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว         

เป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน  ในขณะที่การบริหาร

จัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอรัปช่ันเป็นวงกว้าง ท่ามกลาง
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ปัญหาท้าทายที่หลากหลายดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญสาหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว        

ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่า ประเทศจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง 

มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ในระยะยาวนั้น ประเทศต้องเร่งเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกด้านและ        

ในทุกช่วงวัย และพัฒนาโลจิสติกส์ให้เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ให้เป็นปัจจัย

สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญ ขณะเดียวกันการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่และ

เมืองมากขึ้น เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึง และเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและ

รายได้จากพื้นที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้าภายในสังคมไทยลง และสร้าง        

ขีดความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัดของปัจจัยพื้นฐาน       

ส าหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้าน  ในขณะที่แนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่         

อย่างรวดเร็ว ประเทศต่าง ๆ ก าลังเร่งพัฒนานวัตกรรมและน ามาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและ        

เพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อเป็นอาวุธส าคัญในการต่อสู้ในสนามแข่งขันของโลก รวมทั้งการใช้ยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประซาซน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนา 

นวัตกรรมและน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก ๆ ด้านต่อจากนี้ไป โดยต้องผลักดันขับเคลื่อน           

การปฏิรูปในเรื่องคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างโอกาสการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในระดับชุมชนและ

พัฒนาด้านสังคม เพื่อปรับโครงสร้างประทศไทยไปสู่ไทยแลนด์  4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และ

นวัตกรรมและการพัฒนาโดยรวมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) ทั้งนี้ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ดังกล่าว จะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น

ต้องปรับการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ  ต้องปรับให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ       

เป็นธรรม  มีธรรมาภิบาล  และด้วยสภาพปัญหาที่ เรื้อรังและเชื่อมโยงกันซับซ้อน  รวมทั้ ง                    

การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น การพัฒนาเพื่อเสริม

จุดแข็งและแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าวใหป้รากฏผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจังนั้น นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง

อย่างขนานใหญ่ส าหรับประเทศไทย ดังนั้น ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมมีความตระหนักร่วมกันว่า            

การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ลุล่วงสัมฤทธิผลภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทายในทุกด้าน ประเทศไทย     

จ าเป็นต้องมีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที่ก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศในระยะยาว 

และวางแนวทางการพัฒนาหลัก ๆ ที่ต้องด าเนินการเพื่อจะน าไปสู่เป้าหมายอนาคตของประเทศ             

โดยที่แผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบที่ช่วยก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ          

ในมิติต่าง ๆ มีการบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผนเฉพาะด้านในระดับต่าง ๆ มีความเชื่อมโยง         

เป็นล าดับที่ เหมาะสม และมีความสอดคล้องกันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการก าหนดเป้าหมาย          

ในระยะยาวที่ชัดเจน ส่งผลให้ต้องมีความต่อเนื่องในการแก้ปัญหารากฐานและการพัฒนาพื้นฐาน        

ให้แข็งแกร่ง รวมทั้งตอ้งมกีารตดิตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ  
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11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ด้านสังคม ศักยภาพ และระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้าน ยังต่ ากว่าเป้าหมาย

และไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้  ปัญหาที่ส าคัญ  เช่น 

การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าวัย 

เพราะครอบครัวไม่มีความรู้ และขาดเวลาในการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม และเด็กวัยเรียนยังมีปัญหา     

ด้านสติปัญญา เพราะคุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในระดับต่ า ประกอบกับการขาดการฝึกทักษะที่แปลง

ความรู้สู่ทักษะที่ เพียงพอ  จึงส่งผลให้วัยแรงงานมีผลิตภาพการผลิตต่ า อีกปัญหาที่ส าคัญและ            

เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของไทยคือ การที่คนไทยส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมและปัจจัย

แวดล้อมที่เลี่ยงต่อการท าลายสุขภาพ จนท าให้ประชากรที่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น

และเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเนื่องจากมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมและ         

ขาดการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ได้แก่ การมีการศึกษาและรายได้น้อย

ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจและทางเลือกในการด าเนินชีวิต อาทิ ความเสี่ยงในการบริโภคอาหาร        

ไม่ปลอดภัย การผจญกับปัญหามลพิษในอากาศ และการเสียชวีิตจากอุบัติเหตุทางถนน  

 ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จะ

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมในด้านต่าง ๆ โครงสร้างประชากรไทย       

ได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นตามล าดับและจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

ในขณะที่ จ านวนประชากรวัยแรงงานได้ เริ่มลดลงมาตั้ งแต่ปี  2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้ เกิด                

การขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ า  เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน          

ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการบริหารจัดการจึงเป็นข้อจ ากัดในการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมทั้งการสร้าง

รายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประซาชนด้วย และเมื่อประกอบกับคุณภาพคนที่ยังต่ า           

ในทุกช่วงวัย ที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องกัน ก็จะยิ่งเป็นอุปสรรคส าหรับการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่

พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้

และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียว

สูงขึ้น รวมทั้งการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่ เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล             

โดยที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  ส่งผลต่อ

วิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวติ  

 นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า ยังต้องเร่งด าเนินการ        

ให้บรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืและภาคเหนือ 

ในขณะที่ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง  34.9 เท่า 

สาเหตุพื้ นฐานที่ส าคัญมาจากคุณภาพบริการทางสังคมที่ เป็นส่วนส าคัญ ในการพัฒนาคน                    

มีความแตกต่างกัน ระหว่างในพื้นที่และเมือง โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล การกระจายโอกาสของ
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การพัฒนายังไม่ทั่วถึง และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยังมีความเหลื่อมล้า รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่

หา่งไกลก็มีในวงแคบกว่าซึ่งในอนาคตนั้นมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงมากขึ้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

ด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วในทุกด้าน ความเหลื่อมล้ ามีความรุนแรงมากขึ้น แต่ในด้านการพัฒนาชุมชน   

ซึ่งเป็นจุดเน้นส าคัญมาตลอดช่วง 3 แผนพัฒนาที่ผ่านมา ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น            

มีการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย  เพื่อท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม          

เพื่อแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนได้ดีขึ้น อาทิ ชุมชนจัดการภัยพิบัติ การจัดท า    

แผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพืน้ที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบล เพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด และการรวมกันเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ 

ร้อยละ 32.41 และองค์กรการเงนิรอ้ยละ 26.77 ขององค์กรทั้งหมด  

การเปลี่ ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในปั จจุบั น  มีแนวโน้ม                 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งเสริมการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง 

เอดส์ ฆ่าตัวตาย การใช้สารเสพติด ซึ่งมีปัจจัยมาจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การรับประทานอาหาร         

ที่ไม่ปลอดภัย มีไขมันสูง น้ าตาลสูง การขาดการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง ขาดการควบคุมสภาวะ

จิตใจในการด าเนินชีวิต การขาดความรู้ในเรื่องการใช้ยาและสารเสพติด การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง

ด้านเพศสัมพันธ์ และภาวะซึมเศร้าที่น าไปสู่การฆ่าตัวตาย ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ 

โดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ เช่น ให้มีการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การออกก าลังกาย

ที่ถูกวิธี ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพจิต  การเพิ่มเติมความรู้และทักษะชีวิตในการป้องกันปัญหา          

ด้านสุขภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประชาชนอย่างพอเพียง ครอบคลุมและ

เสมอภาค  

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

    จากความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางประชากร แบบแผนความเจ็บป่วย ตลอดจน

การปรับตัวสู่การปฏิรูปประเทศ ส่งผลกระทบต่อความต้องการด้านระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค มีปรัชญา “ปัญญา เพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน : Wisdom For Community Empowerment” รับผิดชอบการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาประชาชน

ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชน         

ทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม มหาวิทยาลัยพะเยาจึงก าหนดนโยบายที่จะผลิตบัณฑิต           

ในสาขาวิชาทางด้านสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถท างานในฐานะเป็นผู้น าในการจัดการสุขภาพ     

โดยสามารถวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย วางแผน ด าเนินการ และประเมินผลระบบสุขภาพ          
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ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  จึงได้จัดท าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตขึ้น                

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว  

   การพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา จะต้องด าเนินการ              

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่  12 แผนยุทธศาสตร์ของ

กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ และ      

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และที่ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของประชาชนด้านสุขภาพ โดยที่บุคลากรด้านสาธารณสุขจะต้องมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 

มีการมุ่งเน้นผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์นโยบาย  สามารถ

แยกแยะปัญหาและสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ โดยใช้

ทรัพยากรในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน

ในการดูแลสุขภาพของตนเองเป็นส าคัญ ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพนิสิต       

ให้มีองค์ความรู้ และมีสมรรถนะด้านการแก้ไขปัญหา พัฒนางานด้านสาธารณสุข มีความสามารถ        

ในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานสาธารณสุข  มีความสามารถ         

ด้านการสื่อสาร และการปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม              

มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สามารถบูรณาการองค์ความรู้แบบสหสาขาวิชาในการสร้างเสริม

สุขภาพให้กับประชาชน เป็นผู้น าด้านการคิดริเริ่ม และการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของคนในองค์กร ชุมชน 

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการสร้างเสริมบริการสุขภาพที่จ าเป็นในอนาคต เป็นผู้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชน เป็นนักสาธารณสุขที่มีคุณธรรม จรยิธรรม 

 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน  

      (1) ด้านการผลิตบัณฑิต    

    เป็นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความรับผิดชอบ ความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

   (2) ด้านการวิจัย 

     มีการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบ

บริการด้านสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตลอดจน        

เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสังคม           

และประเทศชาติ มีการสร้างเครือขา่ยงานวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ 
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   (3) ด้านบริการวิชาการ 

    ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริการทางด้าน

การแพทย์และการสาธารณสุขโดยการด าเนินการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ในเขตภาคเหนือตอนบนและองค์กรภาคเอกชน เพื่อเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้และตอบสนอง           

ความตอ้งการของท้องถิ่น 

   (4) ด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม   

    มุ่งพัฒนา ผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคมด้านสุขภาพ       

สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน 

   (5) ด้านการบริหาร 

    คณะแพทยศาสตร์ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นคณะวิชาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน    

ในระดับสากล เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่าจะเป็น

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเป้าหมาย         

ให้น าไปสู่ความมั่นคง และความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ พลังงานทรัพยากรธรรมขาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมภบิาลเป็นส าคัญ 

   (6) ด้านพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

    มุ่ งพัฒ นา อนุ รักษ์  ฟื้ นฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมที่ ดี ขอ ง               

คณะแพทยศาสตร์รว่มกับเครือขา่ยทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยสู่การเป็น Green university 

   (7) ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพ 

    พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพ เป็นผู้น าด้านบริการสาธารณสุข และ              

การส่งเสริมสุขภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ขยายความรูสู้่ชุมชนท้องถิ่นรว่มสร้างสุขภาพ 

   ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป การมุ่งผลิตมหาบัณฑิตด้านสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาระบบสุขภาพ      

ของประชาชน จงึเป็นพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะต้องด าเนนิการ 

   

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะคณะศิลปศาสตร์    

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

3 (3-0-6) 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

  ไม่ม ี

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

   ไม่ม ี
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 13.4 การบรหิารจัดการ  

13.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต          

เพื่อท าหน้าที่วางแผนและนโยบายที่สนับสนุนและก ากับการใช้หลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก่อให้เกิดบัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และติดตามประเมินการใช้หลักสูตร  เพื่อก าหนด       

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างตอ่เนื่อง 

13.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

เพื่อท าหน้าที่ด าเนินงานตามแผนและนโยบายในการสนับสนุน ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน      

การจัดหาผู้สอน และทรัพยากรการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

การประเมินผลลัพธ์ตามหลักสูตร การประเมินการจัดการเรียนการสอน และจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน

เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นระยะ 

13.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชา ประกอบด้วย อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา               

ที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน             

การประเมินผลลัพธ์ตามหลักสูตร การประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และจัดท า

สรุปผลการด าเนนิงานเสนอคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

 บูรณาการศาสตร์ทางด้านสาธารณสุข ประยุกต์องค์ความรู้ในการจัดการสุขภาพประชาชน  

วิเคราะห์นโยบาย วางแผน และประเมินผลระบบสุขภาพ  พัฒนางานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและ             

มีประสิทธิผลอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน  เพื่อการสร้างสุขภาพประชาชนของ

ประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

 

 1.2 ความส าคัญ   

การเสริมสร้างคุณภาพของคน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมนั้น ถือเป็น

รากฐานที่มั่นคงของการพัฒนาระบบสุขภาพ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหา การเข้าถึงบริการสุขภาพของ

กลุ่มประชากรในเขตภาคเหนือตอนบน ที่เครือข่ายบริการสุขภาพเข้าไปดูแลไม่ครอบคลุมและทั่วถึง     

การที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้นั้นต้องประกอบด้วย แนวคิดการปรับเปลี่ยนหรือส่งเสริม

พฤติกรรมสังคม /ชุมชน การพัฒนาบทบาทองค์กรท้องถิ่น สร้างและปลูกจิตส านึกให้ตระหนัก              

ในการดูแลสุขภาพตนเอง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564                   

มีวิสัยทัศน์ เพื่อมุ่งพัฒนาสู่  “สังคมอยู่ เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทย           

มีคุณธรรมน าความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ 

เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน  อยู่ภายใต้ระบบ

บริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ด ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข และอยู่ในประชาคมโลก ได้อย่างมีศักดิ์ศรี” และเพื่อให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 11 มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”       

ซึ่งได้ก าหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 

 1.2.1 พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมน าความรอบรู้อย่างเท่าทัน 

 1.2.2 เสริมสรา้งเศรษฐกิจให้มคีุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม   

 1.2.3 ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และคุณภาพสิ่งแวดล้อม   

 1.2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
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  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยังมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ

คนและความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้ 

  1.2.4.1 คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา

คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพมีความมั่นคง 

ในการด ารงชีวติอย่างม ีศักดิ์ศร ีและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

  1.2.4.2 เพิ่มจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเป็น 10 ปี พัฒนาก าลังแรงงาน

ระดับกลางที่มีคุณภาพเพิ่มเป็นร้อยละ 60 ของก าลังแรงงานทั้งหมด และเพิ่มสัดส่วนบุคลากร          

ด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 10 คน ต่อประชากร 10,000 คน 

  1.2.4.3 การคาดหมายอายุเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเป็น 80 ปี ควบคู่กับการลดอัตราเพิ่ม

ของการเจ็บป่วยด้วยโรคป้องกันได้ใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวานหลอดเลือด

สมอง และมะเร็ง น าไปสู่การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจา่ยด้านสุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว 

  1.2.4.4 การพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณเพิ่มกิจกรรม

สร้างสรรค์สังคมและบรรเทาปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน       

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และลดสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลงเหลือร้อยละ  4 ภายใน            

ปี พ.ศ. 2554 

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 คณะกรรมการ

อ านวยการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดท าแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่  12              

พ.ศ. 2560 - 2564 โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มของระบบสุขภาพไทย 

ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม ที่เป็นทุนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ

รอบด้าน สร้างจินตนาการสุขภาพใหม่และมุ่งสู่จุดหมายที่เป็นเอกภาพในการสร้างระบบสุขภาพไทย          

ที่พึงประสงค์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่เป็นองค์รวม ทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม

ทางจิตวิญญาณ การรวมพลังทั้งสังคมเพื่อสร้างสุขภาพ และการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        

มาใช้เป็นฐานคิดและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในการด าเนินชีวิต การบริหารและการพัฒนาทางด้าน

สุขภาพในทุกมิติทุกระดับ และทุกภาคส่วน ซึ่งในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10 มีสาระส าคัญ

ดังนี้ 

(1) ปรัชญาและแนวคิดการพัฒนาระบบสุขภาพไทย โดยได้น้อมน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาพ” และยึดหลักการที่ว่า “สุขภาพดีเป็นผลจากสังคมดี” 

(2) วิสัยทัศน์ก าหนดไว้ว่า “มุ่งสู่ระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อสร้างใหสุ้ขภาพดี บริการดี สังคมดี 

ชีวติมคีวามสุขอย่างพอเพียง” 

(3) พันธกิจ ก าหนดไว้ว่า “สร้างเอกภาพทางความคิด สร้างจิตส านึกสุขภาพใหม่ สร้างระบบ

จัดการที่โปร่งใส สร้างกลไกการมสี่วนรว่มในการพัฒนา” 
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ปัจจุบัน พบว่า ประเทศไทยยังประสบกับปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากโรคร้ายต่างๆ 

และมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น ประกอบด้วย โรคมะเร็ง ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ วัณโรค 

นอกจากโรคร้ายเหล่านีแ้ล้ว ยังมีโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยอีกด้วย เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด 

โรคของต่อมไร้ท่อ (โรคกลุ่มเบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมหมวกไต) โรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น โรคระบบ

ทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ โรคระบบประสาทจิตเวช โรคระบบทางเดิน

ปัสสาวะ โรคของปาก หู คอ จมูก และโรคผวิหนังเป็นต้น 

ส าหรับในเขตภาคเหนือตอนบนประชาชนส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาทางด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข ซึ่งปัญหาการเจ็บป่วยที่ส าคัญประกอบด้วยโรคต่างๆ เช่น โรคระบบต่อมไร้ท่อ โภชนาการ

และเมตาโบลิซึม (เช่น เบาหวาน) โรคระบบย่อยอาหาร โรคความดันโลหิตสูง กลุ่มสาเหตุการตาย          

ที่ส าคัญ ได้แก่ การตายด้วยสาเหตุจากโรคมะเร็งและเนื้องอก โรคติดเชื้อและปรสิต ซึ่งจากสภาพ

ปัญหาดังกล่าวข้างต้น แสดงให้ เห็นว่า  ระบบการแพทย์และสาธารณสุขไม่ได้รับการพัฒนา               

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคและ

มีเป้าหมาย ที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายที่จะผลิตบัณฑิต       

ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ครบทุกสาขาวิชา ให้ออกไปรับใช้สังคมและชุมชนในพื้นที่

ภาคเหนือตอนบน และจัดการเรยีนการสอนในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ดังนั้น หลักสูตรนี้จะตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน          

ด้านสุขภาพและอนามัย โดยที่บุคลากรด้านการสาธารณสุขจะต้องมีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพ     

ที่ได้มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์

นโยบาย แยกแยะปัญหาและสาเหตุ เป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพโดยใช้ทรัพยากรในชุมชน    

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ จะต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นกลไก

ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนตั้งแต่ระดับจุลภาค จนถึงระดับมหภาค  

 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

            วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

1.3.1 มีความรู้ในศาสตร์ทางสาธารณสุขเพื่อเป็นนักจัดการสุขภาพที่มีคุณภาพโดยสามารถ

วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย วางแผน ด าเนินการ และประเมินผลระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล  

1.3.2 สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ทางดา้นสาธารณสุขในการวิเคราะห ์วิจัย เพื่อพัฒนา

นโยบาย วางแผน ด าเนินการ และประเมินผลระบบสุขภาพด้วยความรู้ทักษะที่เป็นองค์รวมโดยเฉพาะ

ทักษะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3.3 ใช้กระบวนคิดวิจารณญาณในการแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนางานด้านการสาธารณสุขได้

อย่างเป็นระบบ 

1.3.4 มีเจตคติที่ดีและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง และสามารถด ารงตนในฐานะนักจัดการสุขภาพ 

และสมาชิกในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
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1.3.5 มีความรับผดิชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการด าเนินงาน 

1.3.6 เป็นผู้แสวงหาความรูใ้หม่และศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวติ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

ให้มีมาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนด 

สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยพะเยา สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผู้ใช้ และการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

(1) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ  

นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา 

(2) ตดิตามประเมนิหลักสูตรอย่าง

ตอ่เน่ืองใหส้อดคล้องกับมาตรฐาน

ของสกอ.  

(3) ตดิตามความตอ้งการของผู้ใช้ 

และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี 

(1) เอกสารหลักสูตร  

(2) เอกสารประกอบหลักสูตร  

(3) รายงานผลการประเมนิ 

หลักสูตร  

(4) รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้บัณฑติ

ของหนว่ยงานผู้ใช้บัณฑิต  

2. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ทั้ง 5 ดา้นของ สกอ.2 ดา้นของ

มหาวิทยาลัยพเยา และอีก 1 ดา้น

ของวิชาชีพ 

(1) พัฒนาอาจารย์ผู้สอน โดยเนน้

การจัดการเรียนการสอนที่เนน้

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้นของ สกอ.2 

ดา้นของมหาวิทยาลัยพเยา และอกี 

1 ดา้นของวิชาชีพ 

(2) พัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่

เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญและการเรียนรู้

ดว้ยตนเองของนสิติ  

 

(1)  จ านวนแผนงาน/กิจกรรม

การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน        

ในการจัดการเรียนการสอน       

ที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ          

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ทั้ง 5 ดา้นของ สกอ.2 ดา้น 

ของมหาวิทยาลัยพเยา และ 

อกี 1 ดา้นของวิชาชีพ 

(2) การจัดสัมมนาการจัดการ

เรียนการสอน  

(3) การจัดระบบการวัดและ

ประเมนิผลการเรียนรู้ โดย

คณาจารย์ นิสติ และ

ผู้เกี่ยวข้อง  

(4) การเข้าร่วมประชุมวิชาการ

หรือศึกษาดูงานด้านการ

จัดการเรียนการสอนและ 

การวัดประเมินผลการเรียนรู้  

(5) ความพงึพอใจของอาจารย์

และนสิติตอ่ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



 

 

 

 

17 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3. แผนการพัฒนานิสิตให้มี         

ความพร้อมในการเรียนการสอน  

ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

(1) พัฒนาการเรียนรู้ของนสิิตให้

เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.  

(2) บูรณาการการจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตร กับกิจกรรมเสริม 

หลักสูตร การบริการวชิาการ และ

การวิจัย  

(3) จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัต ิ

โดยเนน้ให้นักศึกษาฝึกทักษะและ

ความช านาญในวิชาชีพอย่าง

เพียงพอและตอ่เนื่อง  

 

(1)  แผนการพัฒนานิสิตให้มี

ความพร้อมในการเรียน       

การสอนทั้งภาคทฤษฎี        

และภาคปฏบิัต ิ 

(2) รายวชิาที่จัดใหม้กีาร 

บูรณาการการจัดการเรียน 

การสอนในหลักสูตรกับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

การบริการวิชาการและ 

การวิจัย  

(3) ร้อยละของรายวิชา

ภาคปฏบิัต ิที่เน้นใหน้ักศึกษา

ฝึกทักษะและความช านาญ         

ในวิชาชีพอย่างเพียงพอ       

และตอ่เน่ือง  

4. แผนการพัฒนาคณาจารย์ให้มี

ความรู้และทักษะด้านการจัด 

การเรียนการสอน การท าวจิัย  

และการบริการวชิาการ 

(1) จัดอบรมพัฒนาคณาจารย์ 

ดา้นการจัดการเรียนการสอน  

(2) จัดอบรมพัฒนาคณาจารย์ 

ดา้นการจัดการท าวิจัย  

(3) จัดอบรมพัฒนาคณาจารย์ 

ดา้นบริการวชิาการ  

(1) จ านวนคณาจารย์ที่ได้ผ่าน

การอบรมจัดการเรียนการสอน  

(2) จ านวนคณาจารย์ที่ได้ผ่าน

การอบรมจัดการท าวิจัย  

(3) จ านวนคณาจารย์ที่ได้ผ่าน

การบริการวิชาการ  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

  

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา             

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                2.2.1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

     2.2.2  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก

บุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โดยผู้สมัครจบปริญญาตรี                   

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และที่เกี่ยวข้อง 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

 ผลการสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าต่ ากว่าเกณฑท์ี่ก าหนด 
 

          2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

 ส าหรับนิสิตที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จะให้นิสิต

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา โดยไม่นับหนว่ยกิต 
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 2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

 2.5.1 แผน ก แบบ ก 2 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2  5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

จ านวนคาดวา่จะส าเร็จการศกึษา   5 5 5 
 

 2.5.2 แผน ข  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 2  40 40 40 40 

รวม 40 80 80 80 80 

จ านวนคาดวา่จะส าเร็จการศกึษา   40 40 40 
 

2.6 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดือน 

1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

 

8,280,000 

900,000 

 

9,108,000 

990,000 

 

10,018,800 

1,089,000 

 

11,020,680 

1,197,900 

 

12,122,748 

1,317,690 

2. งบด าเนนิการ 

2.1 หมวดค่าตอบแทน 

2.2 หมวดค่าใช้สอย 

2.3 หมวดค่าวัสดุ 

2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

80,000 

250,000 

350,000 

240,000 

 

88,000 

250,000 

350,000 

340,000 

 

96,800 

350,000 

450,000 

340,000 

 

106,480 

350,000 

450,000 

340,000 

 

117,128 

350,000 

350,000 

340,000 

3. งบลงทุน 

3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

4. งบเงินอุดหนุน 1,028,000 1,770,000 2,080,000 2,370,000 2,400,000 

รวมรายจ่าย 12,128,000 13,896,000 15,424,600 16,835,060 17,997,566 
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2.7  ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  39  หนว่ยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร     

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้  

  

ล าดับ

ที่ 

หมวดวิชา 

เกณฑ์ของ สกอ. หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ข 

1. งานรายวิชา                          ไมน่้อยกว่า 24 33 27 33 27 33 

 1.1 หมวดวิชาพืน้ฐาน (วิชาสาธารณสุข) - - 15 15 15 15 

 1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน           ไมน่้อยกวา่ - - 12 18 12 18 

     1.2.1 วิชาเอกบังคับ                - - 12 12 9 15 

     1.2.2 วิชาเอกเลือก              ไมน่้อยกวา่ - - - 6 3 3 

2. วิทยานิพนธ์                         ไม่น้อยกว่า 12 - 12 - 12 - 

3. การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง   ไม่น้อยกวา่ - 3 - 6 - 6 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ *      - - 3* 3* 3* 3* 

จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 36 39(3) 39(3) 39(3) 39(3) 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   

           3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 2 

  1) หมวดวิชาพืน้ฐาน จ านวน         15 หน่วยกิต 

326711 ปรัชญา การบริหาร และกฎหมายสาธารณสุข 

Public Health Philosophy, Administration and Law 

 3(2-2-5) 

326712 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

Health Education and Behavioral Science 

 3(2-2-5) 

326713 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

Environmental Health and Occupational Health 

 3(2-2-5) 

326714 ระบาดวิทยาส าหรับการวางแผนนโยบายสาธารณสุข 

Epidemiology for Public Health Policy 

 3(2-2-5) 

326715 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

Research Methodology and  Statistics in Health Science 

 3(2-2-5) 

 

  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า   12 หนว่ยกิต 

   (ก) วชิาเอกบังคับ           จ านวน 9 หนว่ยกิต 

326721 การวางแผนและการประเมินระบบสุขภาพ 

Planning and Health Evaluation 

 3(2-2-5) 

326722 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 

Health Economics 

 3(2-2-5) 

326725 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน  

Community health management practicum 

 3(0-9-3)  

 

   

   (ข) วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 

326731 สังคมวิทยาการแพทย์และสาธารณสุข 

Social Science in Medicine and Health 

 3(2-2-5) 

326732 สุขภาพโลก 

Global Health 

 3(2-2-5) 

326733 การประเมนิและการจัดการผลกระทบทางสุขภาพ 

และการประเมินความเสี่ยง 

Health Impact and risk Assessment and Management 

 3(2-2-5) 
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  3) วทิยานพินธ์ จ านวน  12 หนว่ยกิต 

   326741   วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

 12(0-36-18) 

   

  4) รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต จ านวน   3 หนว่ยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

 3(3-0-6) 

 

        

  3.1.3.2 แผน ข 

  1) หมวดวิชาพืน้ฐาน จ านวน  15 หนว่ยกิต 

326711 ปรัชญา การบริหาร และกฎหมายสาธารณสุข 

Public Health Philosophy, Administration and Law 

 3(2-2-5) 

326712 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

Health Education and Behavioral Science 

3(2-2-5) 

326713 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

Environmental Health and Occupational Health 

3(2-2-5) 

326714 ระบาดวิทยาส าหรับการวางแผนนโยบายสาธารณสุข 

Epidemiology for Public Health Policy 

3(2-2-5) 

326715 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

Research Methodology and Statistics in Health Science 

3(2-2-5) 

   

 

  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า  18 หนว่ยกิต 

   (ก) วชิาเอกบังคับ จ านวน  15 หนว่ยกิต 

326721 การวางแผนและการประเมินระบบสุขภาพ 

Planning and Health Evaluation 

3(2-2-5) 

326722 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 

Health Economics 

3(2-2-5) 

326723 การจัดการระบบสุขภาพ 

Health System Management 

3(2-2-5) 
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326724 การสัมมนาสาธารณสุข 

Seminar Public Health 

3(2-2-5) 

326725 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน  

Community Health Management Practicum 

3(0-9-3) 

 

 

   (ข) วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า   3 หนว่ยกิต 

326731 สังคมวิทยาการแพทย์และสาธารณสุข 

Social Science in Medicine and Health 

3(2-2-5) 

326732 สุขภาพโลก 

Global Health 

3(2-2-5) 

326733 การประเมนิและการจัดการผลกระทบทางสุขภาพ 

และการประเมินความเสี่ยง 

Health Impact and risk Assessment and Management 

3(2-2-5) 

   

  3) การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน  6 หนว่ยกิต 

326742     การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

Independent study 

6(0-18-9) 

   

  4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน    3 หนว่ยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 
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   3.1.4 แผนการศึกษา 
 

 3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2 

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศึกษา 

Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกิต) 

3(3-0-6) 

 

326711 ปรัชญา การบริหาร และกฎหมายสาธารณสุข 

Public Health Philosophy, Administration and Law 

 3(2-2-5) 

326712 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

Health Education and Behavioral Science 

3(2-2-5) 

326713 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

Environmental Health and Occupational Health 

3(2-2-5) 

326714 ระบาดวิทยาส าหรับการวางแผนนโยบายสาธารณสุข 

Epidemiology for Public Health Policy 

3(2-2-5) 

 รวม 12(3) หน่วยกิต 

   

 ภาคการศึกษาปลาย 

326715 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

Research Methodology and Statistics in Health Science 

3(2-2-5) 

326721 การวางแผนและการประเมินระบบสุขภาพ 

Planning and Health Evaluation 

3(2-2-5) 

326722 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 

Health Economics 

3(2-2-5) 

XXXXXX วิชาเอกเลือก 

Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 12 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

326725 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน  

Community health management practicum  

3(0-9-3) 

 

326741 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

326741 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 

 

 

3.1.4.2 แผน ข  

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกิต) 

3(3-0-6) 

 

326711 ปรัชญา การบริหาร และกฎหมายสาธารณสุข 

Public Health Philosophy, Administration and Law 

 3(2-2-5) 

326712 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

Health Education and Behavioral Science 

3(2-2-5) 

326713 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

Environmental Health and Occupational Health 

3(2-2-5) 

326714 ระบาดวิทยาส าหรับการวางแผนนโยบายสาธารณสุข 

Epidemiology for Public Health Policy 

3(2-2-5) 

 รวม 12(3) หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 

326715 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

Research Methodology and Statistics in Health Science 

3(2-2-5) 

326721 การวางแผนและการประเมินระบบสุขภาพ 

Planning and Health Evaluation 

3(2-2-5) 

326722 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 

Health Economics 

3(2-2-5) 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

326723 การจัดการระบบสุขภาพ 

Health System Management 

3(2-2-5) 

326724 การสัมมนาสาธารณสุข 

Seminar Public Health 
3(2-2-5) 

326725 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน  

Community health management practicum  

3(0-9-3) 

 

326742 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

Independent Study 

3 หนว่ยกิต 

 รวม 12 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

326742 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

Independent Study 

3 หนว่ยกิต 

XXXXXX วิชาเอกเลือก 

Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศึกษา                  3(3-0-6) 

  Intensive English for Graduate Studies 

  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ

วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ         

ต่อบทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างองิและการเขียนอ้างองิ 

  Academic English, types of reading texts, analytical reading and writing, paragraph 

writing, essay writing, expressing critical opinion towards reading texts through speaking and 

writing, using technology and electronic data base, citation system and writing citation   

 

326711  ปรัชญา การบรหิาร และกฎหมายสาธารณสุข               3(2-2-5) 

Public Health Philosophy, Administration and Law   

ปรัชญาและแนวคิดระบบสาธารณสุขนโยบายของการสาธารณสุขของนานาประเทศ

และของประเทศไทย ประวัติศาสตร์องค์ประกอบในระบบสาธารณสุข  การเปรียบเทียบระบบ

สาธารณสุขของแต่ละประเทศ วิวัฒนาการของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย การสาธารณสุขของ

โลกและประเทศไทย เปรียบเทียบทฤษฎีและความหมายทางการบริหารหลักการและกระบวนการ

บริหารงานสาธารณสุข การพัฒนาองค์การสาธารณสุข การพัฒนานโยบายการประเมินและการประกัน

คุณภาพในงานสาธารณสุข และบทบาทของกฎหมายสาธารณสุขกับการมสีุขภาพดี 

  Philosophy and concepts in public health, Thailand and global health policy, Thailand 

and global public health history comparative, service and public health system components, 

comparison of national and international health, Thailand health system development, theory and definition 

of management, principle and process in public health administration, public health organizational 

development, policy development assessment and assurance in public health and role of public 

health law on health  
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326712 สุขศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์     3(2-2-5) 

  Health Education and Behavioral Science 

  หลักการ ทฤษฏี ขอบเขต แนวคิดพื้นฐานด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ 

ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ กลวิธีทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ การวิเคราะห ์

สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องพฤติกรรม การวางแผนงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การติดตาม

และประเมินผลโครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ บทบาทของนักสุขศึกษาในระบบริการสุขภาพ 

และการใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสมในการให้สุขศกึษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ 

  Concept, theory, basic of health education and health behavior, the relationship 

between health behavior and health education, health promotion in the health care system, health 

determinants, health education and health promotion methodology toward behavior of individuals, 

families, communities, and society, health surveillance, analysis, cause and factors related behavior, 

project planning health behavior, monitoring and evaluation of health education and health promotion, 

role of the health system, appropriate technology in health education to people of all groups  

 

326713 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย          3(2-2-5) 

  Environmental Health and Occupational Health 

 ความส าคัญของงานด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน การจัดการ

น้ าสะอาด การควบคุมป้องกันมลพิษน้ าอากาศและเสียง การจัดการมูลฝอยชุมชน การสุขาภิบาล

อาหาร การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมสิ่งคุกคาม โรคจากสภาพแวดล้อม

ในการท างาน การยศาสตร์ของผู้ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การจัดการสารเคมี

กากของเสียอันตรายกากอุตสาหกรรม การจัดการมลพิษจากอุตสาหกรรม ความเสี่ยงทางสุขภาพ  

การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ การบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผูป้ระกอบอาชีพทั้งมวล  

  The importance of the field of environmental health, fundamental of environmental 

health, water supply management, air and noise pollution controls, community waste management, 

food sanitation, occupational health and safety, hazards prevention and control, occupational disease, 

ergonomics, in agricultural and industrial workers, industrial chemical and hazardous waste management, 

industrial pollution controls, health risk, emergency and disaster management, occupational health 

and safety service 
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326714  ระบาดวิทยาส าหรับการวางแผนนโยบายสาธารณสุข                 3(2-2-5) 

  Epidemiology for Public Health Policy 

 ความส าคัญและขอบเขตของระบาดวิทยาธรรมชาติของการเกิดโรคการประยุกต์ใช้

ระบาดวิทยาในงานสาธารณสุขการวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การศึกษา

ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เพื่อหาสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงตอ่การเกิดโรคการเฝา้ระวังและการสอบสวนโรค  

สถิติในงานระบาดวิทยา Chi square, logistic regression และ Cox regression การประยุกต์แนวคิด   

ของระบาดวิทยาเพื่อการก าหนดนโยบาย 

  The importance and scope of epidemiology, natural history of disease, application 

of epidemiology in public health, measure in epidemiology, type of epidemiological study, study of 

causal association to determine disease risk factor, surveillance and disease investigation, statistics 

in epidemiology chi-square, logistic regression, Cox regression, apply epidemiological concept for 

public health policy 

 

326715 ระเบียบวิธีวจิัยและสถิติทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ         3(2-2-5) 

  Research Methodology and Statistics in Health Science 

 นิยาม กระบวนทัศน์ ประเภทและกระบวนการวิจัยทางด้านสาธารณสุข ปัญหาการวิจัย 

การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่อ งมือและ               

การหาคุณภาพเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล วิธีการทดสอบสมมติฐาน 

สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล จริยธรรม

การวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย และการวิจารณ์บทความตีพิมพ์ในวารสาร

การวิจัย 

 Definition, paradigm, type and research process of public health, research problem, 

review literature, research design, population and sampling, research tools and verification, data collection, 

data analysis and interpretation, hypothesis test, descriptive and inferential statistics, application of 

computer programs for statistical data analysis, research ethics,  proposal writing, presentation, and 

comment of journal articles 
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326721 การวางแผนและประเมินระบบสุขภาพ          3(2-2-5) 

 Planning and Evaluation of Health System  

  การวางแผนระบบสุขภาพ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และโครงการ การประเมิน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ของระบบสุขภาพ การประเมินคุณภาพชีวิต การประเมินระบบบริการ

สาธารณสุข การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพ การประเมินโครงการ รูปแบบการประเมินเชิงปริมาณ

และคุณภาพ เชงิมหภาค และจุลภาค  

 Health system planning, strategic planning, action planning and project, output, outcome 

and impact evaluation of health system, quality of life evaluation, health care system evaluation, 

health security system evaluation, project evaluation, evaluation patterns in quantitative and qualitative, 

evaluation patterns in macro and micro scale 

 

326722 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ            3(2-2-5) 

  Public Health Economics 

  แนวคิดและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสาธารณสุข

เพื่อการบริหารงานสาธารณสุข การให้บริการสุขภาพประชาชน การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน        

ในการบริการสุขภาพ การศึกษาต้นทุนในการบริการสาธารณสุข ทรัพยากรด้านสาธารณสุขและ         

การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ ระบบสุขภาพทางเลือก 

อุตสาหกรรมสุขภาพ ตลาดของการให้บริการสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

  Concept and tool of economics for public health problem issues analysis in order to 

public health administration, population health services. The demand and supply analysis in health 

services. The study in public health service cost to public health resources allocation for effective in health 

services. The alternative health system, health industrial, medical technology and health service 

marketing 

 

326723 การจัดการระบบสุขภาพ            3(2-2-5) 

 Health System management 

 หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ ระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ การจัดระบบ

บริการสุขภาพของประเทศไทย ทฤษฎีและทักษะในการจัดบริการสุขภาพ ได้แก่ การจัดการ ภาวะผู้น า      

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์กรทางด้านสุขภาพ การพัฒนาบริการสุขภาพที่มุ่งให้ความส าคัญกับ

บริการปฐมภูมิ คุณภาพของระบบบริการสุขภาพ  
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 Concept of health development, health and health service systems, health service 

system in Thailand, theories and skills in health services management, leadership, strategic management 

in health organizations, improving health care that is focused on primary care, quality of health 

service system  

 

326724 การสัมมนาสาธารณสุข     3(2-2-5) 

 Seminar Public Health   

 การวิเคราะห์ การวิจัย การสาธารณสุขและระบบสุขภาพ สุขภาวะสุขภาพ อุบัติการณ์

ใหม่ของโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ พฤติกรรม สภาวะสภาพแวดล้อม การวางแผนการประเมินนโยบาย

การด าเนินงานทางสาธารณสุข การวิพากษ์งานวิจัย 

 Analyzing, research, public health and health system, health being, new incident of 

infected diseases and non-infected diseases, behavior, environment, planning and evaluating 

health policy, research critique  

 

326725 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน           3(0-9-3) 

  Community health management practicum 

  แนวคิด ทฤษฏี และหลักการพัฒนาสุขภาพชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวิเคราะห์

ปัญหา ประเมินปัญหาสุขภาพชุมชน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การวางแผนแก้ไข                 

การด าเนินงาน และการประเมินโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยยึดแนวคิดกระบวนการแก้ปัญหา

แบบมีส่วนร่วม ท างานเป็นทีมในวิชาชีพสาธารณสุขต่างๆ และชุมชน ผสมผสานทักษะด้านวิชาการ      

กับภูมปิัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ 

  Concepts, theories and principles of community health development, community health 

diagnosis, identifying, priority setting of health problems, project planning, implementation and evaluation 

including community participation in health development, concept of a participatory process, teamwork in 

health professional and community, integrated academic skills with local knowledge and culture for 

health development and health promotion 
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326731 สังคมศาสตร์วิทยาการแพทย์และสาธารณสุข                                  3(2-2-5) 

  Social Science in Medicine and Health 

  กระบวนทัศน์ทางสังคมเกี่ยวกับสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคม 

วัฒนธรรม จิตวิทยา กับพฤติกรรมสุขภาพ  การวิเคราะห์แบบแผนความสัมพันธ์ ขององค์กร             

ทางการแพทย์ การบริหาร การให้บริการทางสาธารณสุข จรยิธรรม   

 Social paradigm in health, relation aspect among social, culture, psychology on 

health behavior, relationship analysis on medical organization, administration, public health survice 

and ethic  

 

326732 สุขภาพโลก  3(2-2-5) 

 Global Health                                                   

  มิติของการสาธารณสุขในระดับนานาชาติ  ประวัติศาสตร์ของการสาธารณสุข             

ในระดับโลก นโยบายหลักและรูปแบบในการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข  ล าดับความส าคัญ              

ในการด าเนินงานป้องกันในบริบทระดับชาติที่แตกต่างกัน บทบาทของหน่วยงานสาธารณสุขระดับนานาชาติ 

ระบบการส่งต่อ การดูแลสุขภาพ ล าดับความส าคัญของปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ทั้งในปัจจุบันและ

ที่กลับมาเกิดซ้ า  การสาธารณสุขใหม่ที่ท้าทายที่ เกิดขึ้นในยุคโลก าภิวัตน์  การเปลี่ยนแปลง                

ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  International dimensions of public health, historical perspective of public health in its 

global context, major policies and themes analyzed public health problems, prevention priorities in 

different national contexts. role of international public health agencies, health care delivery systems, current 

and emerging global public health problems priorities, new public health challenges brought about 

by globalization, environmental changes and economic development 

 

326733 การประเมินและการจัดการผลกระทบทางสุขภาพ        3(2-2-5) 

  และการประเมินความเสี่ยง 

  Health Impact and risk Assessment and Management 

 หลักการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

การประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หลักการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงจากการ

ท างาน กระบวนการประเมินความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยงทางสุขภาพ การจัดการผลกระทบและ

ความเสี่ยงทางสุขภาพ  
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 Principle of health Impact assessment, health Impact assessment process, quality of Life 

assessment, community participation of health impact assessment, health policy, principle of health risk 

assessment. occupational risk assessment, risk assessment process, health risk communication, health 

impact and risk management 

  

326741  วิทยานิพนธ์                   12(0-36-18) 

  Thesis 

  การสร้างความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การตีพิมพ์

เผยแพร่ และการสังเคราะหข์้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข 

  Constructing new Knowledge by systematic research methodology, problem solving, 

publishing and policy recommendation synthesis in public health 

 

326742 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                  6(0-18-9) 

  Independent study 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ การอภปิราย การเผยแพร่ การสังเคราะหข์้อเสนอแนะเชงินโยบาย ในหัวข้อทางด้านสาธารณสุข  

  Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing, publishing, policy recommendation synthesis in public health issue 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

  2.1  เลข 7   หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาโท 

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาแกน 

  3.2 เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา 

  3.3 เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือก 

  3.4 เลข 4 หมายถึง วทิยานิพนธ์ หรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

  3.5 เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

1 นางรัตนา  ทรัพย์บ าเรอ 31017001XXXXX รองศาสตราจารย ์ วท.ด. วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2549 

    วท.ม. สุขาภิบาลสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลยัมหิดล 2542 

 
   วท.บ. สาธารณสุขศาสตร ์ 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2539 

2 นายองอาจ  วิพุธศิริ 41017000XXXXX รองศาสตราจารย์ Ph.P.H International Health Tulane University, USA. 2523 

M.PH & TM สาธารณสุขศาสตร์และ

เวชศาสตรเ์ขตร้อน 

Tulane University, USA. 2521 

Board of  

Prev.Med 

สาธารณสุขศาสตร ์ แพทยสภา 2528 

พ.บ. แพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2514 

    วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2512 

3* นายรุง่  วงศ์วัฒน ์ 36404003XXXXX ผู้ช่วย ส.ด. สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2552 

   ศาสตราจารย ์ ศษ.ม. ประชากรศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 2541 

    ส.บ. สาธารณสุขศาสตร ์ 

(บรหิารสาธารณสุข) 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2536 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

4 นายสมคดิ  จหูว้า 36499001XXXXX ผู้ช่วย ส.ด. สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2551 

 

  ศาสตราจารย ์ วท.ม. การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2545 

    วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏพิบลูสงคราม 2540 

 
   วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2537 

5 นายสมชาย  จาดศรี 36498001XXXXX ผู้ช่วย ปร.ด. อายุรศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวิทยาลยัมหิดล 2549 

   ศาสตราจารย ์ วท.ม. อายุรศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวิทยาลยัมหิดล 2536 

    วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2526 

6 นายสัณหวัช  ไชยวงศ์ 35605000XXXXX ผู้ช่วย ส.ด. สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2551 

   ศาสตราจารย ์ วท.ม. วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยันเรศวร 2546 

    ส.บ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2536 

7 นางสาวเกษแก้ว  เสียงเพราะ 34513001XXXXX อาจารย ์ ส.ด. สาธารณสุขศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2557 

    วท.ม. สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2550 

 
   วท.บ. สุขศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จ

เจา้พระยา 

2540 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

8 นายณรงคศ์ักดิ์  มั่นคง 17202000XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2559 

    วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2549 

9 นางทวีวรรณ  ศรีสุขค า 36599006XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. ประชากรศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 2553 

 
   วท.ม. การเจริญพันธุ์และวางแผน

ประชากร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2535 

    ส.บ. สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2531 

    
ป.พย.ส. พยาบาลศาสตรแ์ละผดงุครรภ์

ช้ันสูง 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

พิษณุโลก 
2525 

10* นางสาวเทียนทอง  ต๊ะแกว้ 35101004XXXXX อาจารย ์ ส.ด. สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2551 

    ส.ม. สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2544 

    พย.บ. พยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2557 

    วท.บ. สุขศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 2538 

11 นายน้ าเงิน  จันทรมณี 36601001XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. วิศวกรรมทางการแพทย ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2558 

    วท.ม. วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2552 

 
   ส.บ. อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2551 

    วท.บ. อนามยัสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 2548 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

12 นายบุญลือ  ฉมิบ้านไร่ 31103005XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. อายุรศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวิทยาลยัมหิดล 2549 

    วท.ม. วิทยาการระบาด มหาวิทยาลยัมหิดล 2539 

 
   ส.บ. อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 
2535 

    ส.บ. สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2531 

 
   วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2559 

13* นายประจวบ  แหลมหลัก 36405003XXXXX อาจารย ์ ส.ด. สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2559 

    ค.ด. การศึกษานอกระบบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2548 

 
   สค.ม. สังคมศาสตรก์ารแพทย์และ

สาธารณสุข 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2537 

    ศ.บ. การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2545 

    ส.บ. บรหิารสาธารณสุข มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2539 

    ส.บ. สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2533 
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ล าดับ 
ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

14 นายวิชัย เทียนถาวร 31799001XXXXX อาจารย ์ วว. โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา แพทยสภา 2515 

    ปร.ด. สื่อสารการเมือง มหาวิทยาลยัเกรกิ 2558 

    รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2539 

    พ.บ. แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2515 

    วท.บ วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ มหาวิทยาลยัมหิดล   2513 

15 นายอนุกูล มะโนทน 36407004XXXXX อาจารย ์ ส.ด. สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2556 

    ศษ.ม. การส่งเสรมิสุขภาพ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2541 

    ส.บ. การบรหิารสาธารณสุข มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2538 

16 นางสาวอรัณย์ภัค  36703007XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. ชีววทิยาสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2558 

 พิทักษ์พงษ์   วท.ม. ชีววทิยาสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 2552 

    วท.บ. อนามยัสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 2548 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ   

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 นายณรงค์ศักดิ์  หนูสอน รองศาสตราจารย์ Ph.D Public Health 

  
 

วท.ม. เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อมและ 

ทรัพยากรศาสตร์ 

   ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 

2 นายธวัช  บุณยมณี รองศาสตราจารย์ ค.ด. การบริหารการศกึษา 

   สค.ม. สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 

   ส.บ. บริหารสาธารณสุข 

3 นายสงครามชัย  ลทีองดี รองศาสตราจารย์ Ph.D Public Health 

   วท.ม. บริหารสาธารณสุข 

   สบ. สาธารณสุขศาสตร์ 

4 นายธนัช  กนกเทศ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ศศ.ด. พัฒนาสังคม 

   วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์ 

   ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 เป็นการน าแนวคิด ทฤษฏี และหลักการพัฒนาสุขภาพชุมชน ไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัย

ชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา ประเมินปัญหาสุขภาพชุมชน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา             

การวางแผนแก้ไข การด าเนินงาน และการประเมินโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยยึดแนวคิด

กระบวนการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม ท างานเป็นทีมในวิชาชีพสาธารณสุขต่างๆ และชุมชน ผสมผสาน

ทักษะด้านวิชาการ กับภูมปิัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ  

 4.2 ช่วงเวลา 

15 วัน 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 ภาคการศกึษาที่ 2 ช้ันปีที่ 2 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

     แผน ก 

ก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ เพื่อสามารถก าหนดประเด็นส าคัญทางสาธารณสุข 

ตอบค าถามการวิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผล และสังเคราะห์

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อแสดงว่านิสิตสามารถเป็นผู้น าทางความคิดในการแก้ปัญหาสาธารณสุข

ทางชุมชนได้ โดยนิสิตต้องเก็บข้อมูลปฐมภูมิเท่านั้น มีขอบเขตของงานวิจัยที่สามารถท าเสร็จได้       

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

   แผน ข 

การจัดการศึกษาแผน ข ก าหนดให้นักศึกษาท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง               

เพื่อสามารถก าหนดประเด็นส าคัญทางสาธารณสุข ตอบค าถามการวิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 

วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ อภิปรายผล และสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อแสดงว่านิสิตสามารถ

เป็นผู้น าทางความคิดในการแก้ปัญหาสาธารณสุขทางชุมชนได้ โดยนิสิตสามารถเก็บข้อมูลปฐมภูมิ หรือ 

ข้อมูลทุติยภูมิก็ได้ มีขอบเขตของงานวิจัยที่สามารถท าเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้         

การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย สามารถศึกษาวิจัยเพื่อหาความรู้ใหม่และ

น าไปใช้ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านการสาธารณสุข และสามารถ     

เป็นผู้น าทางความคิดในการแก้ปัญหาสาธารณสุขทางชุมชนได้ และมุ่งเน้นการใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีในการศกึษาค้นคว้า และวิเคราะหข์้อมูลเพื่อท าวจิัย 

 5.3 ช่วงเวลา 

  ช้ันปีที่ 2  

    5.4 จ านวนหน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก (2)  จ านวน   12  หนว่ยกิต 

  แผน ข    จ านวน    6  หนว่ยกิต   

  5.5 การเตรยีมการ 

5.5.1 นักศึกษาเลือกประเด็นด้านสาธารณสุขที่สนใจ 

5.5.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นสิิตจ านวน 1 ท่าน 

5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกเรื่อง และด าเนินการวิจัยให้เป็นไป      

ตามกระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนด 

5.5.4 นักศึกษานัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา น าแบบฟอร์มบันทึกความก้าวหน้า

ให้อาจารย์ลงนามทุกครั้ง 

  5.6 กระบวนการประเมินผล 

   5.6.1 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย 

   5.6.2 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการท าวิจัย 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล       

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1.1 มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล (1) บูรณาการการคิดอย่างมีเหตุมีผล ในรายวิชา 

ที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

ตลอดระยะเวลาการศกึษา 

1.2 มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบและ 

มีวนิัยในตนเอง 

(1) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอก

ให้นสิิตตอ้งท างานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น าและ

สมาชิกกลุ่ม   

(2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้

นิสติรว่มกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น

และแสดงออก  

(3) ก าหนดบรรทัดฐานในการเรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกฝัง

การมวีินัย ซื่อสัตย์ และความรับผดิชอบต่อส่วนรวม 

1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ (1) มกีารบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ   

(2) จัดการเรียนการสอนโดยยึดประชาชนเป็นฐาน ให้

ความส าคัญและปลูกฝังให้นิสติมจีรรยาบรรณวิชาชีพ  

(3) มกีารตรวจสอบและส่งเสริมให้นสิิตมคีุณธรรม

จรยิธรรมในการด ารงชีวติอย่างตอ่เนื่องตลอด

หลักสูตร 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ      

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ      

ข้อบั งคับต่าง ๆ  ขององค์กรและสั งคม  และเป็นแบบอย่างที่ ดี ของผู้ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ                   

ในการปฏิบัติงาน 
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(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  (1) ใหค้วามส าคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และ

เคารพกฎระเบียบของนสิิต โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง 

  (2) ก าหนดให้มีรายวิชามีการออกแบบและจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการ

คุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวติร่วมกับผูอ้ื่นในสังคม 

  (3) สร้างความตระหนักและบูรณาการการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ             

ในรายวิชาด้านการสาธารณสุข 

  (4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงความรับผิดชอบ ภาวะผู้น า ท างานเป็นทีม 

แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคดิเห็น 

  (5) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตตระหนักในสิทธิผู้ป่วยและประชาชนและศักดิ์ศรี

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 

 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  (1) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร      

ทั้งในชั้นเรียน โดยผู้สอน 

  (2) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจรยิธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  (3) สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ และหาแนวทางแก้ไข 

 

2.2 ด้านความรู้ 

 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและ

สามารถน ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

(2)  มีความเข้าใจทฤษฎี  การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง  และสามารถใช้

ผลการวิจัยในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและเฉพาะสาขาวิชา 

(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง

ผลกระทบต่อสังคม 

(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ่ๆ 

(5) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง            

ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา สุขภาพและคุณภาพชวีิตของประชากร 
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 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยการบรรยาย สัมมนา อภปิรายกลุ่ม  

การศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานในพื้นที่ การท าวิทยานิพนธ์ /ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้นิสิต          

มีความรู้ความเข้าใจหลักการทฤษฎีและสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบการสาธารณสุข  โดยเฉพาะ         

ด้านการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และการบริหารจัดการ ตลอดจนสามารถบูรณาการศาสตร์         

ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับของวิชาชีพ          

ที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนาและปรับปรุง

ระบบการแพทย์ สามารถวางแผนและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง  และสนใจพัฒนา     

ความช านาญทางการสาธารณสุขของตนเอง และมีสว่นร่วมในการพัฒนางานด้านสาธารณสุข 

 2.2.3 วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายจากผู้สอนผู้เรียน 

เพื่อนนสิิต และผูช่้วยสอนในแหล่งฝกึ เช่น 

  (1) การทดสอบ 

  (2) การประเมนิชิน้งาน 

  (3) การประเมนิการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 

  (4) การประเมนิผลการอภปิราย 

  (5) การประเมนิการวิเคราะหก์รณีศกึษา 

  (6) การประเมนิพัฒนาการของผู้เรยีน 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 

เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการ หลักฐานเชิงประจักษ์ หรือ 

องค์ความรู้ เดิมในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ  หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ในการพัฒนาสุขภาพ            

อย่างเป็นองค์รวม 

(3) ความคิดริเริ่ม สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทางในการวิเคราะห์ 

วางแผน ก ากับ และประเมินผล ในการปัญหาที่ซับซ้อนทั้งการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

ส าหรับบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน ได้อย่างสรา้งสรรค์ 

(4) สามารถขยายองค์ความรูห้รอืแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและด าเนินการ

วิจัยหรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
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 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ 

แก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองและในกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไป

และสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียน     

เป็นกลุ่มแบบร่วมแรงร่วมใจ การอภิปราย การสัมมนา การวิ เคราะห์กรณี ศึกษา การเรียน                      

โดยใช้สถานการณ์จ าลอง ประชุมปรึกษาปัญหาทางการสาธารณสุข การสอนโดยใช้กรณีศึกษา การเรียน

โดยการปฏิบัติจริง และการจัดท าโครงงาน เป็นต้น 

 2.3.3 วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  ประเมินตามสภาพจริง โดยการประเมินทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

  (1) การประเมนิกระบวนการคิด 

  (2) การทดสอบความสามารถในการคิด 

  (3) การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศึกษาและ

วิเคราะห์กรณีศึกษา รายงานการศึกษาอิสระ รายงานการศึกษาสถานการณ์จ าลอง รายงานผลการประชุม

ปรึกษาปัญหาทางการสาธารณสุข รายงานผลการอภปิรายกลุ่ม และรายงานผลการสัมมนา 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

(2) มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหา             

ได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

(4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ                 

ในการปฏิบัติงานระดับสูง 

(5) มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น มีทักษะในการท างานเป็นทีม

กับสหวิชาชีพ และด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับผิดชอบ 

  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ

ผู้สอน ผู้ เรียนกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานภาคสนามและผู้ เรียนกับผู้รับบริการ โดยการมอบหมาย               

ให้ท ากิจกรรมหรือผลงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การฝกึทักษะ การท างานเป็นทีมทั้งในช้ันเรียนและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา ระหว่างหลักสูตร และระหว่างสถาบัน 
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 2.4.3 วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

  (2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียน และการท างานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

  (3) การประเมนิพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 

 

2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) สามารถคัดกรอง และวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่ อใช้              

ในการศกึษาค้นคว้าและเสนอแนะแก้ไขปัญหา 

  (2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมทั้งในวงการวิชาการ 

วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 

(3 ) สามารถเสนอรายงานทั้ งในรูปแบบที่ เป็นทางการและไม่ เป็นทางการ             

โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมีมาตรฐาน ทั้งในระดับชาติ

และระดับสากล 

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์           

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  จัดการเรียนการสอน โดยการมอบหมายให้นิสิต ศึกษาค้นคว้าและใช้ข้อมูล

สารสนเทศในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนางานในระบบการแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย 

อย่างสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟังและการเขียน จัดการเรียน     

การสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 

 2.5.3 วิธีการวัดและการประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์        

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห ์และใช้ขอ้มูลสารสนเทศ 

  (2) ประเมินทักษะการสื่อสารในชีวติประจ าวันและทักษะการสื่อสารกับผูร้ับบริการ 

  (3) ประเมินทักษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู ้

  (4) ประเมินผลงานที่นิสติได้วิเคราะหเ์ชงิตัวเลข สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.6 สุนทรียภาพ 

 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

  มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 

 2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในด้านสุนทรยีภาพ 

(1) จัดการเรียนการสอน โดยให้นิสิตสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการตามที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้บรรยายให้สวยงาม เช่น ใบงาน การสรุปบทเรียน รายงานทางวิชาการ รวมถึงมีการ

น าเสนอข้อมูลของงานที่ได้รับมอบหมายด้วยสื่อตา่งๆ โดยมีคะแนนความสวยงามมอบให้ 

(2) จัดการเรียนการสอน โดยมีเสียงดนตรีหรือเสียงธรรมชาติบรรเลงเบาๆ เพื่อให้

นิสติเกิดอารมณส์ุนทรีย์ 

(3) จัดการเรียนการสอน โดยมีการศึกษาดูงานในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

หรอืมีการน ารูปภาพที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมาประกอบการสอน 

 2.6.3 วิธีการวัดและการประเมินสุนทรียภาพ 

  (1) ประเมินความคิดสร้างสรรคแ์ละความสวยงามของผลงานที่นิสิตท า 

  (2) ประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ มีต่อการจัดการเรียนการสอน               

โดยมีเสียงดนตร ีหรอืเสียงธรรมชาติบรรเลงเบาๆ 

  (3) ประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อจัดการเรียนการสอน โดยมี

การศึกษาดูงานในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หรือมีการน ารูปภาพที่ เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม                

มาประกอบการสอน 

 

2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ  

 2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

  (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

โดยการมอบหมายให้นิสิตฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล การน าเสนอหน้ าช้ันเรียน และ             

การอภิปรายหมู ่

 2.7.3 วิธีการวัดและการประเมินด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1) ประเมินการดูแลสุขภาพ และบุคลิกภาพของนิสติ 

  (2) ประเมินความสามารถในการสื่อสาร และน าเสนองานหนา้ช้ันเรยีน 

  (3) ประเมินความสามารถในการอภิปรายหมู่ของนสิิต  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

        ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวชิา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

1. หมวดวิชาพืน้ฐาน 

326711 ปรัชญาและ 

การบริหารสาธารณสุข 
       

  
        

 
  

 
   

326712 สุขศกึษาและ

พฤตกิรรมศาสตร์ 
       

 

  


    


   


  
 

   

326713 อนามัยสิ่งแวดลอ้ม

และอาชีวอนามัย 
       

  
        



  
 

   

326714 ระบาดวทิยาส าหรับ

การวางแผนนโยบาย

สาธารณสุข 

      





 





 

 
        





  





    

326715 ระเบียบวธีิวิจัยและ 

สถิตทิางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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รายวชิา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน         
        

      

   2.1 วิชาเอกบังคบั         
        

      

326721 การวางแผนและ 

การประเมินระบบสุขภาพ 
       

  
        



  
 

   

326722 เศรษฐศาสตร์สขุภาพ                         

326724 การสัมมนา

สาธารณสุข 
       



 
 

        
 

  
 

   

326725 การฝึกจัดการสุขภาพ

ชุมชน 
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 รายวชิา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

2.2 วิชาเอกเลือก                         

326731 สังคมวิทยาการแพทย์

และสาธารณสุข 
       

 

        
 

  
 

   

326732 สุขภาพโลก                         
326733 การประเมินและการ

จัดการผลกระทบทางสุขภาพ

และการประเมินความเสี่ยง 

       

 

        
 

  
 

   

3. วิทยานพินธ ์                        

   326798 วทิยานพินธ์                  
      

4. การศึกษาค้นควา้ดว้ยตนเอง                 


      

326799 การศึกษาค้นควา้ 

ด้วยตนเอง 
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รายวชิา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

5. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต       
 

       


      

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม

ส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553     

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

      2.1.1 จัดตัง้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 

      2.1.2 ท าการประเมนิข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

      2.1.3 มกีารสอบประมวลความรู ้(Comprehensive examination) ในนิสิตแผน ข 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

      2.2.1 ส ารวจความพงึพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 

    2.2.2 ด าเนินการโดยการศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิตทุกปี และน าผลการวิจัยมาพัฒนา /

ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรยีนการสอนอย่างตอ่เนื่อง 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย 

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

          3.1 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งน าเสนอวิทยานิพนธ์และ

สอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลงานวิทยานิพนธ์

จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ      

ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

(Proceeding) 

 3.2 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย      

ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน และ/หรอืปากเปล่า 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้และ

ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู 

หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรม      

ที่รว่มมอืกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1.2 คณะมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลีย้ง 

 1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม การสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ          

ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้ งในประเทศและ /หรือต่างประเทศ หรือการลาศึกษา         

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

      2.1.1 จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต     

ให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 

      2.1.2 จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยคณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้อง           

มีสว่นร่วม 

      2.1.3 จัดโครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

      2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการหรือศึกษาดูงานด้าน การจัดการเรียน

การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

      2.1.5 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล      

ให้ทันสมัย        

 

 2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

      2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการสาธารณสุข     

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

      2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มสี่วนรว่มในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
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      2.2.3 จัดโครงการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือให้บริการทางวิชาการ       

ด้านการสาธารณสุข ร่วมกับสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์มีความรู้และ

ทักษะที่ทันสมัย 

 2.2.4 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป ็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที ่ประกาศใช้และ       

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลา      

ที่มกีารจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ  

 

2. บัณฑติ 

 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยพิจารณาจาก

ผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ และคุณภาพผลงานวิจัยของนิสิตและผูส้ าเร็จ

การศกึษา 

 

3. นิสิต 

 กระบวนการรับนิสิตให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรและการเตรียมความพร้อม         

ก่อนเข้าศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานิสิตโดยการควบคุม ดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว

แก่นิสิต ตลอดจนให้นิสิตมีความพร้อมทางการเรียนมีอัตราการคงอยู่ในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จ

การศกึษาตามหลักสูตรสูง ความพึงพอใจตอ่หลักสูตร และผลการจัดการขอ้ร้องเรียนของนสิิต 

 

4. คณาจารย์ 

 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์

ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ ใหม่จะต้องมีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญา โทขึ้นไป และ/หรือ                 

มีความเช่ียวชาญด้านการสาธารณสุข  และสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่คณะก าหนดตามแนวทางการบริหาร

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยประเมินจากการสอนและการสัมภาษณ์  

 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและจ านวนที่เพียงพอต่อนิสิตมีความก้าวหน้า         

ในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีอัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจ

ต่อการบริหารหลักสูตร 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย            

มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มีการประเมินผู้เรียน 



56 
 

 

 

ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ  

 การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อ ง ให้มีผล           

การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ ได้แก่ 

1. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อท าหน้าที่วางแผน

และนโยบายที่สนับสนุนและก ากับการใช้หลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด

บัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และติดตามประเมินการใช้หลักสูตร เพื่อก าหนด       

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

2. จัดตั้ งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต             

เพื่อท าหน้าที่ด าเนินงานตามแผนและนโยบายในการสนับสนุน ทั้งในด้านการจัดการเรียน

การสอน การจัดหาผู้สอน และทรัพยากรการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล

การเรียนการสอน การประเมินผลลัพธ์ตามหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต            

การประเมินการจัดการเรียนการสอน และจัดท าสรุปผล การด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตเป็นระยะ 

3. จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มวิชาฯ ประกอบด้วย อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน              

การประเมินผลลัพธ์ตามหลักสูตร การประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และ

จัดท าสรุปผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการการเรียนการสอนเป็นระยะ 
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โครงสร้างการบริหารหลักสูตร 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1 การบรหิารงบประมาณ 

 คณะวางแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อจัดซื้อต ารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์วัสดุครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุน       

การเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง      

ของนสิิต 

 แหลง่งบประมาณ ได้แก่ 

(1)   งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวทิยาลัยพะเยา 

(2) งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 หนังสือต ารา เอกสารและวารสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนส่วนใหญ่มีอยู่ในห้องสมุด

คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและห้องสมุดกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยพะเยา หรือมีการยืมหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โดยผ่านทางศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษา ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จ าแนกตามรายการดังนี้ 

คณะกรรมการกลุม่วชิาวทิยาการระบาด 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน 

คณะกรรมการกลุม่วชิาอนามัยชุมชน 

คณะกรรมการกลุม่วชิาสนับสนนุวชิาชีพ 

คณะกรรมการกลุม่วชิา 

 

คณะกรรมการกลุม่วชิาอาชวีอนามัยฯ 

คณะกรรมการกลุม่วชิาบริหารสาธารณสุข 

คณะกรรมการกลุม่วชิาสถิติและวิจัย 
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จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด 

ต าราเรยีน ภาษาไทย 36,699 เล่ม 

 ภาษาต่างประเทศ 19,493  เล่ม 

 อื่นๆ  1,062    เล่ม 

วารสาร ภาษาไทย   383    เล่ม 

 ภาษาต่างประเทศ     70    เล่ม 

โสตทัศนวัสดุ (วีดิทัศน ์แผน่ดิสก์ เทปบันทึกเสียง 

ซีดรีอม) 

4,317    ชุด 

  ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

    Lexis – Nexis 

    DAO 

    MD CONSULT 

    PQ Medical Library 

    Springer Link 

    Science Direct 

    Grolier Online 

   นอกจากนี้ ยังมีบริการยืมหนังสือจากห้องสมุดของคณะต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอน     

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งบริการขอ้มูลสนเทศ และสืบค้นขอ้มูลทางไกล 

 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเติม 

 6.3.1 มีการศึกษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน 

 6.3.2 ขอความร่วมมือจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการจัดซื้อหนังสือและ

ต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสติได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

 6.3.3 จัดห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ ให้นิสิตสามารถสืบค้นและแสวงหาความรู้            

ได้จากหนังสือ ต ารา และวารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา 

หอ้งสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 6.3.4 จัดหอ้งอา่นหนังสือของสาขาวิชาและหอ้งสมุดคณะแพทยศาสตร์ 

 6.3.5 จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้นิสิตตามที่ต่างๆ ได้แก่ Self study room ของนิสิต       

หอ้งสอนปฏิบัติการและหอ้งคอมพิวเตอร์ในอัตราส่วนนิสติ: จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างนอ้ย 5: 1 

 6.3.6 บริหารจัดการให้นิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้จากฐานข้อมูลต่าง ๆ และ

ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ที่คณะแพทยศาสตรจ์ัดสรรได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 



59 
 

 

 

 6.3.7 ให้อาจารย์ผูส้อนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน

สื่อประกอบการเรียนการสอน 

 6.3.8 ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 6.3.9 ประสานงานและสนับสนุนให้มีต าราและสื่อประกอบการฝึกงานในแหล่งฝึก      

อย่างเพียงพอ 

 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 6.4.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ ผูช่้วยสอนในแหล่งฝกึมีส่วนร่วม 

 6.4.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสิต        

ผูช่้วยสอนในแหล่งฝกึทุกปี 

 6.4.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม

และสถานการณข์องมหาวิทยาลัย 

 6.4.4 น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร มาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีต่อไป 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ก าหนดผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่ งชี้ทั้ งหมดอยู่ ในระดับดี  ต่อเนื่อง                 

2 ปีการศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 

ของตัวบ่งช้ี มีผลการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแตล่ะปี ดังนี้ 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80  

มีสวนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและ 

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อ 

ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ครอบคลุม หัวข้อตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดให้ครบทุกรายวิชา 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของ ประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถามี) ครอบคลมุหัวขอตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด ภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา (ไมนับรวมวิทยานิพนธ์และสารนพินธ์) 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามหลักสูตร 

ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน       

หลังสิ้นสุดปการศกึษา 
     

6. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรูค้รอบคลุมหัวข้อที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด

สอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

7. พัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ

สอนหรอืการปรเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินผล

การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนผ่านการปฐมนิเทศ หรอืค าแนะน า

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

9.อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
     

10.บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา

วิชาการและ/หรือวชิาชีพไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
     

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย  

บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

    

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1.1.1 ก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์ การสอนรายวิชา โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ /หรือ มีการปรึกษาผู้ เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและ                

การจัดการเรียนการสอน 

 1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิต การสอบถามจากนิสิต รวมทั้ง  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดในรายละเอียดของ

หลักสูตรและรายวิชา 

 1.1.3 จัดประชุมการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 

 1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอน  

และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุด 

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

 1.2.2 อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนรว่มงานประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอน 

 1.2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง /

พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน 

 2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้ งระบบ โดยใช้

กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร 

ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิตช้ันปีสุดท้าย บุคลากรสนับสนุน       

ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม 

สัมภาษณ์ และสังเกต 
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 2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะแพทยศาสตร์ก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผล      

การด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชี้         

ทีก่ าหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินคอื คณาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในของคณะ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน        

เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 

อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ 

ตรวจสอบผลการด าเนินหลักสูตร และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร

และแผนกลยุทธ์การสอน 

 4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตรความต้องการ 

ของผู้ใชน้โยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย  

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

….………………………………. 
 

 โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2548 และตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยาในการประชุมครัง้ที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 

27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จึงให้ออกขอ้บังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา        

พ.ศ. 2553” 

 ขอ้ 2  ข้อบังคับนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ในข้อบังคับนี้ 

      “มหาวิทยาลัย”   หมายถงึ     มหาวิทยาลัยพะเยา 

           “สภามหาวิทยาลัย” หมายถงึ    สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

           “อธิการบดี”    หมายถงึ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

           “คณะ”    หมายถงึ ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่น          

ที่มีการจัดการเรียนการสอน 

            “คณบดี”  หมายถงึ หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหนา้

ส่วนงานอืน่ที่มีการ จดัการเรียนการสอน 

 ข้อ 4  หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา 

      หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษามีดังนี้   

  4.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เป็นหลักสูตรที่เน้น     

การพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้  ความเช่ียวชาญ 

สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นและเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

  4.2  หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ 

และการวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง       

ในสาขาวิชาต่างๆ โดยเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรท์ี่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   
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หมวดท่ี 1 

การรับเขา้ศึกษา 

 ข้อ 5  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  5.1  วุฒิการศึกษา 

   5.1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี

หรอืเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

   5.1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ผู้เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับ

ปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

   5.1.3  หลักสูตรปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

   5.1.4  หลักสูตรปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าที่มี ผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

  5.2  ไม่ เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด            

อันได้กระท าโดยความประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

  5.3  ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด 

  5.4   เป็นผู้มีสุขภาพรา่งกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

  5.5  มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ 6  การรับเข้าศึกษา   

  6.1  มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก 

หรอือื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป 

  6.2  ผู้สมัครที่ผา่นการคัดเลือกเข้าศึกษาแต่ก าลังรอผลการศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยจะรับรายงาน

ตัวเป็นนิสิต เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ 7  ประเภทของนิสิต 

  7.1  นิสิตสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 5 ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา 

เพื่อรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง ปรญิญาโท หรอืปริญญาเอก 

  7.2  นิสิตวิสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 5 แต่มหาวิทยาลัย           

รับเข้าทดลองศึกษา ซึ่งนิสิตวิสามัญจะเปลี่ยนสภาพเป็นนิสิตสามัญต่อเมื่อมีคุณสมบัติครบตามข้อ 5 และ

ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ภายในหนึ่งปีการศึกษา แต่ถ้าหากภายในหนึ่งปีการศึกษา นิสิต         

มีคุณสมบัติยังไม่ครบตามข้อ 5 จะต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที 

 ข้อ 8  นิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับนิสิต /นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ

สถาบันการศึกษา ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือมาท าการศึกษาค้นคว้า
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เฉพาะเรื่องได้ตามความเหมาะสม เพื่อน าหน่วยกิตและผลการศึกษาไปเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาตามหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยู่ได้ ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 ข้อ 9  ผู้เข้ารว่มศึกษา 

   มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลอื่นนอกเหนือจากนิสิตบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย       

เป็นผู้เข้าร่วมศึกษาเป็นบางรายวิชาได้ โดยคณะเจ้าของหลักสูตรนั้น ให้ความเห็นชอบ และผู้เข้าร่วมศึกษา        

มีสิทธิ์ได้รับใบรับรองในการศึกษา ในรายวิชานั้นๆ 

 ข้อ 10 การรายงานตัวเป็นนิสิต 

   ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะต้องรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียน

เป็นนิสิต ตามวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถอืว่าสละสิทธิ์   

 

หมวดท่ี 2 

การจัดการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 

 ข้อ 11 รูปแบบการจัดการศึกษา 

  มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้ 

  11.1  แบบ 1 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 

6  สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ต้องจัดการเรียนให้มีจ านวนช่ัวโมงต่อหน่วยกิต ตามจ านวนช่ัวโมงเรียน        

ที่ก าหนดไว้ในภาคการศึกษาในระบบทวิภาค 

  11.2  แบบ 2 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปีละ 2 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียน            

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูร้อน ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ 

ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ต้องจัดการเรียนให้มีจ านวนช่ัวโมงต่อหน่วยกิต ตามที่ก าหนดไว้           

ในภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค 

  11.3  แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปีละ 3 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียน            

ไม่น้อยกวา่ 15 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และต้องจัดการเรียนให้มีจ านวนช่ัวโมงต่อหน่วยกติ ตามที่ก าหนดไว้

ในภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค 

 ข้อ 12 การลงทะเบียนรายวิชา 

 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และให้นิสิตถือปฏิบัติ     

ตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

12.1 นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชา ตามเงื่อนไขการลงทะเบียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย 

12.2 การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรกึษา 

12.3  รายวิชาใดที่เคยได้ระดับขั้น B หรอืสูงกวา่ จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ าอีกไม่ได้ 

12.4  การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

  12.4.1  นิสิตแบบ 1 ภาคการศึกษา จะลงทะเบียนรายวิชาได้ ไม่ เกิน 15  หน่วยกิต              

ในแต่ละ ภาคการศึกษา 



67 
 

 

 

  12.4.2  นิสิตแบบ 2  ภาคการศึกษา  จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่ เกิน 15  หน่วยกิต             

ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกนิ 6 หน่วยกิต ในภาคฤดูรอ้น 

  12.4.3  นิสิตแบบ  3  ภาคการศึกษา จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่ เกิน 9  หน่วยกิต              

ในแต่ละภาคการศึกษา 

 12.5  การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่ลงทะเบียน

ผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W 

 12.6  นิสิตอาจขอลงทะเบียน เข้าศึกษารายวิชาใดๆ เพื่ อ เป็นการเพิ่ มพู นความรู้ ได้                 

ด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ นิสิตจะต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น          

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราคา่บ ารุงและคา่ธรรมเนียมการศึกษา และนิสิตจะได้อักษร S หรอื U 

 12.7  นิสิตที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องลงทะเบียนและ

ช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราคา่บ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 12.8  ผู้เข้าร่วมศึกษา จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ทั้งนี้

ผูเ้ข้ารว่มศึกษาจะต้องช าระคา่ธรรมเนียม และค่าหน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราคา่บ ารุงและ

คา่ธรรมเนียมการศึกษา และผู้เข้ารว่มศึกษาจะได้อักษร S หรอื U 

 12.9  นิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย จะลงทะเบียนเรียนได้ตามข้อ 12.4  และจะต้องช าระ

คา่ธรรมเนียมและค่าหน่วยกติ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราคา่บ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ข้อ 13 การเพิ่มและการถอนรายวิชา 

 การเพิ่มและการถอนรายวิชา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรกึษา 

13.1  การเพิ่มรายวิชา 

  13.1.1  แบบ 1 ภาคการศึกษา และภาคเรียนฤดูร้อน จะกระท าได้ภายใน 1 สัปดาห์แรก         

นับจากวันเปิดภาคการศึกษาและภาคเรียนฤดูร้อน 

  13.1.2  แบบ 2 ภาคการศึกษา และ 3 ภาคการศึกษาจะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรก  

นับจากวันเปิดภาคการศึกษา  

  13.2  การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายในก าหนดเวลาไม่เกินระยะเวลาร้อยละ 75 ของเวลา

เรียนของภาคการศึกษา นับตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา 

          การถอนรายวิชาในก าหนดเวลาเดียวกับการเพิ่มรายวิชาจะไม่ปรากฏอักษร W ในระเบียน     

ผลการเรียน และการถอนรายวิชาหลังก าหนดเวลาดังกล่าว นิสิตจะได้รับอักษร W ในระเบียนผลการเรียน 

13.3 การเพิ่มและถอนรายวิชา ให้มีขัน้ตอนในการปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 14 โครงสรา้งของหลักสูตร 

  14.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจ านวน          

หน่วยกิตรวม  ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวา่ 24 หน่วยกิต 

  14.2  หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต      

โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คอื       

14.2.1  แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวจิัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
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   14.2.1.1  แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต      

โดยมหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรยีนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับหน่วยกิต 

แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   14.2.1.2  แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต และ      

ต้องศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต 

   14.2.2  แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์     

แต่ต้องมีการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต และไม่เกนิ 6 หน่วยกิต 

  14.3  หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ

และนักวชิาชีพช้ันสูง คอื 

   14.3.1  แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด     

ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น           

โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

   แบบ 1.1 ผูเ้ข้าศึกษาที่ส าเร็จปรญิญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 

   แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปรญิญาตร ีจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 

    ทั้งนี ้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

   14.3.2  แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง 

และก่อให้เกดิความกา้วหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 

   แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36     

หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต 

   แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48        

หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกวา่ 24 หน่วยกิต 

       ทั้งนี ้วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน 

 ข้อ 15 ระยะเวลาการศึกษา 

  15.1  ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ให้ใชเ้วลาศึกษาไม่เกนิ ๓ ปีการศึกษา 

  15.2  ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ให้ใชเ้วลาศึกษาไม่เกนิ 5 ปีการศึกษา 

15.3 ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก     

   15.3.1  ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 

8 ปีการศึกษา    

   15.3.2  ผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 

6 ปีการศึกษา 

  15.4  นิสิตจะต้องมี เวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80  ของเวลาเรียน                 

ในภาคการศึกษานั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ 

    กรณีที่มีการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้มีระยะเวลาการศึกษา            

ในหลักสูตรที่เทียบโอนไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร 
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    กรณีที่ใช้ระยะเวลาการศึกษาต่ ากว่าที่ก าหนดในหลักสูตรให้คณะเจ้าของหลักสูตรเสนอ

มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 

 ข้อ 16  การย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย 

 การย้ายสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการย้ายสาขาวิชาของนิสิต        

ระดับบัณฑติศึกษา 

 ข้อ 17  การรับโอนนิสิตและ/หรอืการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

 การรับโอนนิสิต และ /หรือการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้ เป็นไป           

ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 18  อาจารย์ที่ปรกึษา 

 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่เสนอโดยคณะเจ้าของหลักสูตร หรือคณะที่รับผิดชอบ    

จัดการศึกษา เพื่อให้ค าแนะน าและดูแลจัดแผนก าหนดการศึกษาของนิสิตให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ        

กฎข้อบังคับก่อนที่จะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า         

ด้วยตนเอง 

 ข้อ 19  ชื่อและรหัสรายวิชา 

19.1 รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชาก ากับไว้ 

19.2  รหัสรายวิชาประกอบด้วย 

   19.2.1  เลข 3 ล าดับแรก แสดงถงึ  สาขาวิชา 

   19.2.2  เลขในล าดับที่  4  แสดงถงึ  ระดับบัณฑติศึกษา   

   19.2.3  เลขในล าดับที่  5 แสดงถงึ  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

   19.2.4  เลขในล าดับที่  6 แสดงถงึ  อนุกรมของรายวิชา 

 

หมวดท่ี 3 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  20.1  มหาวิทยาลัยให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

  20.2  มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจาก        

กรณีต่อไปนี ้ให้ก าหนดการวัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U คอื 

     20.2.1  รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 

     20.2.2  การสอบประมวลความรู ้/ การสอบวัดคุณสมบัติ 

     20.2.3  สัมมนา 

     20.2.4  วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

  20.3  สัญลักษณ ์ และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้ก าหนดดังนี้ 

    A  หมายถงึ  ดีเยี่ยม     (EXCELLENT) 
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    B+  หมายถงึ  ดีมาก     (VERY GOOD) 

    B   หมายถงึ  ด ี    (GOOD) 

    C+  หมายถงึ  ดีพอใช้   (FAIRLY GOOD) 
    C   หมายถงึ  พอใช้    (FAIR) 

    D+  หมายถงึ  อ่อน    (POOR) 

    D   หมายถงึ  อ่อนมาก   (VERY POOR) 

    F   หมายถงึ  ตก    (FAILED) 

    S   หมายถงึ  เป็นที่พอใจ   (SATISFACTORY) 

   U   หมายถงึ  ไม่เป็นที่พอใจ   (UNSATISFACTORY) 

    I   หมายถงึ  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 

    P  หมายถงึ การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (IN PROGRESS) 

   W  หมายถงึ  การถอนรายวิชา  (WITHDRAWN) 

  20.4  ระบบระดับขั้น ก าหนดเป็นตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+  D และ F ซึ่งแสดงผลการศึกษา

ของนิสิตที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าระดับขั้นดังนี้ 

     ระดับขั้น A  มีค่าระดับขั้นเป็น  4.00 

     ระดับขั้น B+  มีค่าระดับขั้นเป็น   3.50 

     ระดับขั้น  B  มีค่าระดับขั้นเป็น  3.00 

     ระดับขั้น  C+  มีค่าระดับขั้นเป็น  2.50 

     ระดับขั้น  C   มีค่าระดับขั้นเป็น  2.00 

     ระดับขั้น  D+  มีค่าระดับขั้นเป็น  1.50 

     ระดับขั้น  D  มีค่าระดับขั้นเป็น  1.00 

     ระดับขั้น  F   มีค่าระดับขั้นเป็น  0 

  20.5  อักษร I แสดงว่านิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ โดยมี

หลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการ

อนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

     นิสิตจะต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ก่อน             

2 สัปดาห์สุดท้ายของภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร  I              

เป็นระดับขั้น F หรอือักษร U 

  20.6  อักษร P แสดงว่า รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ ยังไม่มีการวัดและ

ประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี ้ให้ใชเ้ฉพาะบางรายวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ ไม่เกินระยะเวลาการศึกษา     

ตามข้อ 15 หากพ้นระยะเวลาการศึกษามหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P ให้เป็นระดับขั้น F หรอือักษร U 

  20.7  อักษร W แสดงว่า 

   20.7.1  การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 12.5 

   20.7.2  นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 13.2   
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   20.7.3  นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

   20.7.4  กรณี เหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรือมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ถอนทุกรายวิชา            

ที่ลงทะเบียน 

20.8  รายวิชาระดับบัณฑติศึกษาของแต่ละสาขาวิชา 

   20.8.1  นิสิตระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  จะต้องได้ระดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หากได้ต่ ากว่านี้จะต้องลงทะเบียน

เรียนในรายวิชานั้นซ้ าอีก จนกระทั่งได้ระดับขั้นไม่ต่ ากวา่ C 

   20.8.2  รายวิชาใด หากระบุการประเมินผลเป็นอักษร S หรือ U นิสิตจะต้องได้อักษร S 

มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้ าอีกจนกระทั่งได้อักษร S หรือผ่านการประเมินผลตามเงื่อนไข              

ในประกาศมหาวิทยาลัย 

  20.9  ในกรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีให้ใช้ระเบียบ

และข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรีในส่วนที่เกี่ ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและ          

ถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลส าหรับรายวิชานั้นโดยอนุโลม 

20.10  อักษร S, U, I, P และ W จะไม่ถูกน ามาค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

  20.11  มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าระดับขั้นของรายวิชา

ทัง้หมดที่นิสิตได้ลงทะเบียน   

  20.12  การค านวณระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของ

ทุกๆ รายวิชาตามข้อ 20.4 มารวมกันแล้วหารด้วยผลบวกของหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้      

ในข้อ 20.10 ในการหารนี้ให้มีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ และในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียน

รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิตและ        

คา่ระดับขั้นที่นิสิตลงทะเบียนคร้ังสุดท้ายเพียงคร้ังเดียว 

  20.13  กรณีที่นิสิตได้เรียนรายวิชาใดที่จัดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาอื่น อาจขอเทียบโอนรายวิชานั้น 

เข้าไว้ในหลักสูตร ทั้งนี ้จะไม่น าผลมาค านวณหาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

 ข้อ 21 การสอบผ่านความรูภ้าษาอังกฤษ 

  21.1  มหาวิทยาลัยพิจารณาใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต จากผลการสอบของสถาบัน

ตามประกาศมหาวิทยาลัย หรอื 

  21.2  นิสิตสอบผ่านความรูภ้าษาอังกฤษที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย หรอื 

  21.3  นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ จนผ่านการประเมินด้วยอักษร S เฉพาะนิสิต

ระดับปรญิญาโท ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ 

  เงื่อนไขการสอบผ่านความรูภ้าษาอังกฤษข้างต้น ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 22 การสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION) และการสอบวัดคุณสมบัติ 

(QUALIFYING EXAMINATION) 

  22.1  นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE 

EXAMINATION) ด้วยข้อเขียน หรอืข้อเขียนและปากเปล่าในหลักสูตรนั้น ๆ 
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  22.2  นิสิตระดับปรญิญาเอก ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 

ด้วยข้อเขียน หรอืข้อเขียนและปากเปล่าในหลักสูตรนั้นๆ 

 ให้มีการด าเนินการสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติ ปีการศึกษาละ 3  ครั้ง โดยท าเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู ้และสอบวัดคุณสมบัติให้ท าเป็นค าสั่งของมหาวิทยาลยั 

และเมื่อด าเนินการแล้วให้ประกาศผลภายใน 4 สัปดาห์หลังวันสอบ 

 

หมวดท่ี 4 

การท าวิทยานิพนธ์ 

 ข้อ 23 การท าวิทยานิพนธ์ 

  23.1  การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

   23.1.1  นิสิตระดับปรญิญาโทต้องลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ตามเงื่อนไขดังนี้ 

   23.1.1.1  แผน ก แบบ ก 1 จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 

หน่วยกิต 

   23.1.1.2  แผน ก แบบ ก 2 จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 

หน่วยกิต 

   23.1.2  นิสิตระดับปรญิญาเอก ต้องลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ ตามเงื่อนไขดังนี้ 

    23.1.2.1  แบบ 1.1 จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต และแบบ 1.2 

จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกวา่ 72 หน่วยกิต 

    23.1.2.2  แบบ 2.1 จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และแบบ 2.2 

จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกวา่ 48 หน่วยกิต 

  23.2  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

          สาขาวิชาเสนอชื่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธข์องนิสิตที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธเ์รียบร้อย

แล้ว เพื่อให้คณะพิจารณาท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

    23.2.1  วิทยานิพนธ์ระดับปรญิญาโท มีประธานที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 1 คน และกรรมการ   

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อีก 1-2 คน 

    23.2.2  วิทยานิพนธ์ระดับปรญิญาเอก มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์1 คน และกรรมการ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อีก 2-3 คน 

  23.3  การพจิารณาโครงรา่งวิทยานิพนธ์ 

          นิสิตต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง ที่สาขาวิชาเสนอ

คณะที่สังกัดแต่งตั้ง ดังนี ้ 

     23.3.1 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ อาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จ านวน             

ไม่น้อยกวา่ 5 คน ท าหน้าที่เป็นประธาน กรรมการ และเลขานุการ  
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     23.3.2 โครงรา่งวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี ้ให้คณะกรรมการฯ 

แจ้งผลการอนุมัติพรอ้มโครงรา่งฉบับสมบูรณ์ให้มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน 

  23.4  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 

   23.4.1  นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์เมื่อลงทะเบียน

วิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามหลักสูตร และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรอือย่างน้อยด าเนินการ

ให้ผลงานหรอืส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรอืเสนอต่อ

ที่ประชุมที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)       

ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น และนิสิต แผน ก แบบ ก 2 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์           

เมื่อลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามหลักสูตร และผลงานวิทยานิพนธ์อยู่ระหว่างเสนอ       

เพื่อขอรับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 

ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือก าลังเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)    

ที่มีคณะกรรมการภายนอกรว่มกลั่นกรอง (Peer Review) กอ่นการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

    23.4.2  นิสิตระดับปรญิญาเอก แบบ 1 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์ เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และรายวิชาครบถว้นตามหลักสูตร และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้วไม่น้อยกว่า     

1 ภาคการศึกษา และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือ       

ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก     

ร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น และแบบ 2 มีสิทธิ์             

สอบวิทยานิพนธ์ เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร 

และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้วไม่น้อยกวา่ 1 ภาคการศึกษา และผลงานวิทยานิพนธ์อยู่ ระหว่างเสนอ

เพื่อขอรับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์    

ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และ          

เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 23.5  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

    23.5.1  คณะที่นิสิตสังกัดแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 

ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบันดังนี้ 

   23.5.1.1 อาจารย์ประจ า หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธาน

คณะกรรมการสอบ 

   23.5.1.2 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ 

   23.5.1.3 อาจารย์ประจ า หรอืผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน เป็นกรรมการ 

    23.5.2  คณะที่นิสิตสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 

ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบันดังนี้ 

   23.5.2.1  อาจารย์ประจ า หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธาน

คณะกรรมการสอบ 

   23.5.2 .2  ประธานที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์               

เป็นกรรมการ 
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   23.5.2.3  อาจารย์ประจ า และ /หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 - 2 คน         

เป็นกรรมการ 

 23.6  การสอบวิทยานิพนธ์และการรายงานผลการสอบ 

      เมื่อนิสิตผ่านการสอบวิทยานพินธโ์ดยการสอบปากเปล่าแล้ว คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

จะต้องรายงานผลการสอบต่อมหาวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์ หลังวันสอบวิทยานิพนธ์ 

หมวดท่ี 5 

การส าเร็จการศึกษา 

 

 ข้อ 24 การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา 

  ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 4  สัปดาห์ นับจากวันเปิด          

ภาคการศึกษา  

  นิสิตที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้ได้รับปรญิญา จะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

   24.1  ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 

      24.1.1  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

      24.1.2  ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

      24.1.3  ศึกษารายวิชาครบถว้นตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 

   24.1.4  มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.00 

   24.2  ปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 1 

   24.2.1  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

   24.2.2  ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

   24.2.3  สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   24.2.4 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรอือย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ

ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)        

กอ่นการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

  24.2.5 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

   24.3  ปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 2 

  24.3.1  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

  24.3.2  ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

  24.3.3  สอบผ่านความรูภ้าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  24.3.4  ศึกษารายวิชาครบถว้นตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 

  24.3.5  มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากวา่ 3.00 

  24.3.6  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
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 24.3.7 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ

ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)       

กอ่นการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

24.4  ปรญิญาโท แผน ข 

   24.4.1  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

   24.4.2  ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

   24.4.3  สอบผ่านความรูภ้าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

   24.4.4  ศึกษารายวิชาครบถว้นตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 

   24.4.5  มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากวา่ 3.00 

   24.4.6  สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้(COMPREHENSIVE EXAMINATION) 

  24.5 ปรญิญาเอก แบบ 1 

   24.5.1  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

   24.5.2  ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

   24.5.3  สอบผ่านความรูภ้าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   24.5.4  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 

   24.5.5 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกรว่มกลั่นกรอง (Peer Review) กอ่นการตีพมิพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

   24.5.6  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

  24.6  ปรญิญาเอก แบบ 2 

   24.6.1  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

   24.6.2  ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

   24.6.3  สอบผ่านความรูภ้าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   24.6.4  ศึกษารายวิชาครบถว้นตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 

   24.6.5  มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากวา่ 3.00 

   24.6.6  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 

   24.6.7  ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรอือย่างน้อย

ด าเนินการให้ผลงานหรอืส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกรว่มกลั่นกรอง (Peer Review) กอ่นการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

   24.6.8  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

  ทั้งนีน้ิสิตต้องไม่มีพันธะเกี่ยวกับการเงินหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี 6 

บทท่ัวไป 

 

 ข้อ 25 การพน้สภาพการเป็นนิสิต 

  นิสิตจะพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณี ดังต่อไปนี้ 

  25.1  ตาย 

  25.2  ลาออก 

  25.3  โอนไปเป็นนิสิตสถาบันการศึกษาอื่น 

  25.4  ขาดคุณสมบัติของการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 5 

  25.5  ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้ลาพักการศึกษาภายใน 

30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา และภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 

  25.6  เป็นนิสิตครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในข้อ 15.1, 15.2 และ 15.3 

  25.7  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 

  25.8  เป็นนิสิตที่ได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยน้อยกวา่ 2.50 

  25.9  เป็นนิสิตวิสามัญที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นสามัญตามข้อ 7.2 

  25.10 ไม่ช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  25.11 ลาพักการศึกษา และ/หรือลาป่วยติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษาปกติ ในปีการศึกษาแรก     

โดยไม่มีหน่วยกิตสะสม ส าหรับนิสิตในระบบการศึกษาแบบเอกภาค ให้ถอื 2 ภาคการศึกษาแรกของการเรียน

โดยไม่มีหน่วยกิตสะสม 

  25.12 มหาวิทยาลัยสั่งให้พน้สภาพ นอกเหนือจากขอ้ดังกล่าวข้างต้น 

 ข้อ 26 การลา 

 26.1  การลาพักการศึกษา 

    26.1.1  นิสิตที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษา จะต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน 2  สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาและ

ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

รายวิชาไปแล้ว 

    26.1.2 นิสิตที่กลับมาเรียนหลังจากลาพักการศึกษาไปแล้วให้มีสภาพการเป็นนิสิต       

เหมือนกอ่นได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา      

 26.2  ลาออก 

    นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนิสิต ให้ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยและระหว่าง          

ที่ยังไม่ได้รับอนุมัตใิห้ลาออกนี้ให้ถือว่านิสิตผู้ขอลาออกนั้นยงัมสีภาพเป็นนิสติที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัยทุกประการ 

 ข้อ 27 การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร    

ให้ชัดเจน และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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 ข้อ 28 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี

ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5  ปี และมีการประเมินเพื ่อพัฒนา

หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ทุก 5 ปี 

 ข้อ 29 การให้เกยีรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม 

  มหาวิทยาลัยอาจให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลการศึกษา    

ได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 4.00  หรือผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ        

การตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือได้รับการจดสิทธิบัตร 

หรอือนุสิทธิบัตร 

 ข้อ 30 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศเพื่อประโยชน์     

ในการด าเนินการภายใต้ข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดี              

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

  

ประกาศ  ณ  วนัที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.2553 

   

 

 (ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ คณุหญิงไขศร ี ศรอีรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 

-------------------- 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2553 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยาในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 

พ.ศ. 2555 จึงให้ออกขอ้บังคับ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ข้อบังคับนี้ เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย  การศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่1) พ.ศ. 2555” 

 ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2553 และให้ใชข้้อความดังต่อไปนีแ้ทน 

 "ข้อ 6 การรับเข้าศึกษา 

  6.1  มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต  โดยวิธีการคัด เลือก  หรือ             

สอบคัดเลือก หรอือื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป 

  6.2  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแต่ก าลังรอผลการศึกษาอยู่  มหาวิทยาลัย          

จะรับรายงานตัวเป็นนิสิต เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  6.3  การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง 

   6.3.1  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา  หรือ            

จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติม    

ได้แต่ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 

   6.3.2  การแสดงความจ านงขอเข้าศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้ 

    6.3.2.1 ยื่นค ารอ้งต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยส่งถงึมหาวิทยาลัย 

ไม่น้อยกวา่ 30 วัน กอ่นวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงคจ์ะเข้าศึกษา 

    6.3.2.1 การรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้า โดยผ่านความเห็นชอบ

ของคณะ หรอืหน่วยงานที่เทียบเท่า 
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  6.4 การเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และ

แนวปฏิบัติในการเทยีบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554” 
 

 ประกาศ ณ วันที ่21 เมษายน พ.ศ. 2555 

 

 

 (ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ คณุหญิงไขศร ี ศรอีรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ

ของนิสิตระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 

 



82 
 

 

 

 



83 
 

 

 

 



84 
 

 

 

 



85 
 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 

ในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทยีบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 

----------------------- 

  

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน

ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม

ครั้งที่ 13 (7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ          

ในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554” 

 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

  “คณะ” หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และสว่นงานอื่นที่มีการ

จัดการเรยีนการสอน 

 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

  “คณบดี” หมายถึง หัวหนา้ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหน้าส่วนงาน

อื่นที่มกีารจัดการเรียนการสอน 

  “นิสติ”  หมายถึง นิสติระดับบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ข้อ 4 คุณสมบัติของผูม้ีสทิธิ์เทียบโอนผลการเรียน 

   4.1  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรอืเทียบเท่าขึน้ไป 

   4.2  ต้องเป็น หรือเคยเป็น นิสิต/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ

เทียบเท่า ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศกึษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

 ข้อ 5 นิสิตที่มีความประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียน ต้องยื่นค าร้องขอเทียบโอน ผลการเรียน

พร้อมหลักฐาน ที่กองบริการการการศึกษา โดยต้องผา่นความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา 

และคณะเจา้ของหลักสูตร 
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 ข้อ 6 คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

         การเทียบโอนผลการเรียน ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย ให้คณะเจ้าของหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน 

ต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้               

  6.1  คณบดีคณะเจ้าของหลักสูตร เป็นประธานกรรมการ 

  6.2  รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ 

  6.3  หัวหนา้สาขาวิชาหรอืประธานหลักสูตรหรอืผูแ้ทนที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ 

  6.4  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเจา้ของหลักสูตร เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ข้อ 7 เกณฑก์ารเทียบโอนผลการเรียน 

   7.1  การเทียบโอนผลการเรียน ระหว่างการศึกษาในระบบ 

   7.1.1  รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือ

เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

   7.1.2  รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิต           

ตามหลักสูตรที่ขอเทียบโอน 

   7.1.3  รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

รายวิชาที่ขอเทียบโอน 

   7.1.4  รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับขั้น B หรือระดับ

คะแนน 3.00 หรอืเทียบเท่า หรอือักษร S 

   7.1.5  จ านวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิต 

ตามหลักสูตรที่ขอเทียบโอน 

   7.1.6  รายวิชาที่ได้รับอนุมัตใิหเ้ทียบโอน จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่า ระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

   7.1.7  นิสิตต้องมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร และลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ส าหรับนิสิต

ปริญญาโทแผน ข หรอืลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร ส าหรับนิสติปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก  

   7.1.8  การบันทึกผลการเรียนที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน ให้บันทึกเป็น “CA” (credit from 

academic institution) 

  7.2  การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา             

ตามอัธยาศัย 

   7.2.1  วิธีการประเมิน และการบันทึกผลการเรียน เพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา 

ประกอบด้วย 

    7.2.1.1  การทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) ให้บันทึกผลการเรียน เป็น “CS” 

(credits from standardized test) 
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    7.2 .1.2  การทดสอบที่ ไม่ ใช่การทดสอบมาตรฐาน (non-standardized test)           

ให้บันทึกผลการเรยีน เป็น “CE” (credits from examination) 

    7.2.1.3  การประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 

(evaluation of non-sponsored training) ใหบ้ันทึกผลการเรียน เป็น “CT” (credits from training) 

    7.2.1.4  การเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ให้บันทึกผลการเรียน เป็น “CP” 

(credits from portfolio) 

   7.2.2  ผลการประเมินตอ้งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับขั้น B หรอือักษร S 

   7.2.3  รายวิชาที่ได้รับอนุมัตใิหเ้ทียบโอน จะไม่ถูกน ามาค านวณหา ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

   7.2.4  จ านวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิต 

ตามหลักสูตรที่ขอเทียบโอน 

   7.2.5  นิสิตต้องมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร และลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ส าหรับนิสิต

ปริญญาโทแผน ข หรือ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร ส าหรับนิสิตปริญญาโท แผน ก และ

ปริญญาเอก  

 ข้อ 8 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ เพราะพ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจาก   

ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา สามารถเทียบโอนผลการเรียน 

และ/หรือผลการสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน พิจารณา         

เป็นกรณีๆไป 

 ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ       

ตามประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

           ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

 

 

                                (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

และหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ล าดับ

ที ่
หมวดวิชา 

เกณฑ์ของ สกอ. หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ข 

1. งานรายวิชา                          ไมน่้อยกว่า 24 33 27 33 27 33 

 1.1 หมวดวิชาพืน้ฐาน - - 15 15 15 15 

 1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน           ไมน่้อยกวา่ - - 12 18 12 18 

     1.2.1 วิชาเอกบังคบั                - - 12 12 9 15 

     1.2.2 วิชาเอกเลือก              ไมน่้อยกวา่ - - - 6 3 3 

2. วิทยานิพนธ์                         ไม่น้อยกว่า 12 - 12 - 12 - 

3. การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง   ไม่น้อยกวา่ - 3 - 6 - 6 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ *      - - 3* 3* 3* 3* 

จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 36 39(3) 39(3) 39(3) 39(3) 
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งานรายวิชา (Course Work)  

ไม่น้อยกว่า                              27 หนว่ยกติ 

งานรายวิชา (Course Work)  

ไม่น้อยกว่า                         27 หน่วยกิต 

 

หมวดวิชาพื้นฐาน                      15 หน่วยกติ หมวดวิชาพื้นฐาน                 15 หน่วยกิต  

326711 ปรัชญาสาธารณสุข นโยบาย และกฎหมาย

สาธารณสุข                                     3(3-0-6) 

 Public Health Philosophy, Policy and Law 

 ปรัชญาของการสาธารณสุข ศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย ์สิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข 

ปรัชญาของการมสีุขภาพดีและสาเหตุของการมี

สุขภาพดี ประวัตศิาสตร์การสาธารณสุขของนานา

ประเทศ นโยบายสาธารณะกับนโยบายสาธารณสุข 

กระบวนการพัฒนานโยบายดา้นสาธารณสุข 

บทบาทของกฎหมายสาธารณสุขกับการมสีุขภาพดี 

ผลกระทบของนโยบายสาธารณสุขและกฎหมาย

สาธารณสุข 

            Public health philosophy, honor of 

humanity, human rights in public health, 

philosophy and cause of healthy, history of 

international public health, public policy and public 

health policy, methodology for developing public 

health policy, role of public health law for healthy, 

impact of public health policy and law 

326711 ปรัชญา การบริหาร และกฎหมาย

สาธารณสุข  

           Public Health Philosophy, 

Administration and Law               3(2-2-5) 

           ปรัชญาและแนวคิดระบบสาธารณสุข

นโยบายของการสาธารณสุขของนานาประเทศ

และของประเทศไทย ประวัตศิาสตร์

องคป์ระกอบในระบบสาธารณสุข การ

เปรียบเทียบระบบสาธารณสุขของแตล่ะ

ประเทศ ววิัฒนาการของระบบสาธารณสุข 

ในประเทศไทย การสาธารณสุขของโลกและ

ประเทศไทย เปรียบเทียบทฤษฎีและ

ความหมายทางการบริหารหลักการและ

กระบวนการบริหารงานสาธารณสุข การ

พัฒนาองค์การสาธารณสุข การพัฒนา

นโยบายการประเมินและการประกันคุณภาพ

ในงานสาธารณสุข และบทบาทของกฎหมาย

สาธารณสุขกับการมสีุขภาพดี 

           Philosophy and concepts in public 

health, Thailand and global health policy, 

Thailand and global public health history 

comparative, service and public health 

system components, comparison of national 

and international health, Thailand health system 

development, theory and definition of 

management, principle and process in public 

health administration, public health 

organizational development, policy 

development assessment and assurance in 

ยา้ยหมวดวชิา 

ปรับชื่อ ค าอธิบาย

รายวชิา และเปลี่ยน

จากวชิาเฉพาะบังคับ

เป็นวชิาพื้นฐาน 
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public health and role of public health law on 

health  
326722 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ                       

            Health Education and Health Behavior 

                                         3(3-0-6) 

พฤตกิรรมสุขภาพของประชาชนในกลุ่ม

อายุตา่งๆ ในครอบครัว มารดาและทารก วัยเรียน 

วัยรุ่น วัยท างานและผู้สูงอายุ แนวคดิของการ

สื่อสารและพฤตกิรรมสุขภาพ ขอบเขตงานสุขศึกษา 

และการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมสุขภาพ การวางแผน

การให้สุขศึกษา  และการใช้เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมใน

การให้สุขศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ  

Health behavior of people in various age 

groups, mother and infant, school age, 

adolescence, working age, and old age, concept 

of communication and health behavior, scope of 

health education, and changes of health behavior, 

planning of health education, and use of 

appropriated technology for health education in 

various age groups 

326712 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์                                   

Health Education and Behavioral 

Science                                    3(2-2-5) 

           หลักการ ทฤษฏ ีขอบเขต แนวคดิ

พื้นฐานดา้นสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสุขศึกษาและพฤติกรรม

ศาสตร์ การสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการ

สุขภาพ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มผีลตอ่พฤตกิรรม

สุขภาพ กลวิธีทางสุขศกึษาและการสง่เสริม

สุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม การ

เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ การวิเคราะห์ สาเหตุ

และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องพฤติกรรม การวางแผนงาน

โครงการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ การ

ตดิตามและประเมินผลโครงการสุขศึกษาและ

สง่เสริมสุขภาพ บทบาทของนักสุขศึกษาใน

ระบบริการสุขภาพ และการใชเ้ทคโนโลยท่ีี

เหมาะสมในการให้สุขศกึษาแกป่ระชาชนทุก

กลุ่มอายุ 

           Concept, theory, basic of health 

education and health behavior, the 

relationship between health behavior and 

health education, health promotion in the 

health care system, health determinants, 

health education and health promotion 

methodology toward behavior of individuals, 

families, communities, and society, health 

surveillance, analysis, cause and factors related 

behavior, project planning health behavior, 

monitoring and evaluation of health education 

and health promotion, role of the health system, 

appropriate technology in health education to 

people of all groups 

 

ปรับรหัส ชื่อ  

จ านวนหนว่ยกิต  

และค าอธบิาย

รายวชิา 
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326712 อนามัยสิ่งแวดลอ้ม และอาชวีอนามัย         

Environmental Health and  Occupational 

Health                                            3(3-0-6) 

ภาวะ สถานการณ์ และ ผลกระทบตอ่

สุขภาพ ของคนงาน รวมท้ังประชาชนท่ีมีสาเหตุมา

จากสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชพี และสถานท่ี

ท างาน ท้ังในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

การประเมิน การวิเคราะห์ปัญหา และผลกระทบท่ี

อาจจะเกิดขึ้นได้ ดว้ยเครื่องมือทางอาชวีอนามัย อา

ชวีเวชกรรม และอนามัยสิ่งแวดลอ้ม และสามารถ

ก าหนดทางเลือกในการแกปั้ญหาเหลา่นั้นได ้

Situation and impact on people and workers’ 

health from working, workplaces and 

environments both in agriculture and industrial 

sections. Evaluation and analysis of problem and 

impact by tools of occupational health, 

occupational medicine, and environmental health, 

and determination of alternatives for solving 

problem. 

326713 อนามัยสิ่งแวดลอ้ม และอาชวีอนามัย      

           Environmental Health and 

Occupational Health                    3(2-2-5) 

ความส าคัญของงานด้านการอนามัย

สิ่งแวดลอ้ม อนามัยสิ่งแวดลอ้มขั้นพื้นฐาน 

การจัดการน้ าสะอาด การควบคุมป้องกัน

มลพิษน้ าอากาศและเสียง การจัดการมูลฝอย

ชุมชน การสุขาภิบาลอาหาร การอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมสิ่ง

คุกคาม โรคจากสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ยุทธศาสตร์ของผู้ประกอบอาชีพภาค

เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การจัดการ

สารเคมีกากของเสียอันตรายกากอุตสาหกรรม 

การจัดการมลพิษจากอุตสาหกรรม ความเสี่ยง

ทางสุขภาพ การจัดการภาวะฉกุเฉนิและภัย

พบัิต ิการบริการอาชวีอนามัยและความ

ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบอาชพีท้ังมวล 

The importance of the field of 

environmental health, Fundamental of 

environmental health, Water Supply 

management, Air and Noise pollution 

controls, Community waste management, 

Food sanitation, Occupational Health and 

Safety, Hazards prevention and control, 

Occupational disease, Ergonomics, in 

agricultural and industrial workers, Industrial 

chemical and hazardous waste 

management, Industrial pollution controls, 

Health risk, emergency and disaster 

management, Occupational health and 

Safety service. 

ยา้ยหมวดวชิา 

ปรับรหัส จ านวน 

หนว่ยกิต ค าอธิบาย

รายวชิา และเปลีย่น

จากวชิาเฉพาะบังคับ

เป็นวชิาพื้นฐาน 

326731 ระบาดวทิยาส าหรับการวางแผนนโยบาย

สาธารณสุข                                     3(3-0-6) 

Epidemiology for Public Health Policy 

ความส าคัญและขอบเขตของระบาดวทิยา 

การจ าแนกโรค กระบวนการเกิดโรคในมนุษย ์ดัชนี

326714 ระบาดวทิยาส าหรับการวางแผน

นโยบายสาธารณสุข                    3(2-2-5) 

Epidemiology for Public Health Policy 

           ความส าคัญและขอบเขตของระบาด

วทิยาธรรมชาติของการเกิดโรคการประยุกตใ์ช้

ปรับรหัส 

จ านวนหนว่ยกิต 

และค าอธบิาย

รายวชิา 
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อนามัย เครื่องมือท่ีใชใ้นงานระบาดวิทยา วิธี

การศึกษาทางระบาดวทิยา การศกึษาเชงิพรรณนา 

เชงิวเิคราะห์ และเชงิทดลอง การประยุกตแ์นวคิด

ของระบาดวทิยาเพื่อการก าหนดนโยบาย

สาธารณสุข 

Emphasis and scope of epidemiology, 

disease classification and pattern in human, health 

indicators, epidemiological tools and methodology, 

descriptive, analytical and experimental 

epidemiology, application of epidemiological 

concept for determining public health policy 

ระบาดวทิยาในงานสาธารณสุขการวัดทาง

ระบาดวทิยา รูปแบบการศึกษาทางระบาด

วทิยา การศกึษาความสัมพันธ์เชงิเหตุผล เพื่อ

หาสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงตอ่การเกิดโรคการ

เฝ้าระวังและการสอบสวนโรค  สถิตใินงาน

ระบาดวทิยา Chi square, logistic regression 

และ Cox regression การประยุกตแ์นวคิด   

ของระบาดวทิยาเพื่อการก าหนดนโยบาย 

           The importance and scope of 

epidemiology, natural history of disease, 

application of epidemiology in public health, 

measure in epidemiology, type of 

epidemiological study, study of causal 

association to determine disease risk factor, 

surveillance and disease investigation, 

statistics in epidemiology chi-square, logistic 

regression, Cox regression, apply 

epidemiological concept for public health 

policy 

326733 ระเบียบวธีิวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ         

Research Methodology in Health Science                                             

                                         3(2-2-5) 

แนวคิดและกระบวนการวิจัยทางด้าน

สาธารณสุข ปัญหาในการท าวิจยั การตัง้ค าถามเพื่อ

น าไปสู่การวจิัย การออกแบบการวจิัย  เครื่องมือใน

งานวจิัย การรวบรวม วิเคราะห ์ข้อมูลและแปลผล 

การเขียนโครงร่างการวจิัย การน าเสนอผลงานวจิัย 

และการวจิารณ์บทความตพีมิพใ์นวารสารการวจิัย 

Concept and research process of public 

health, research problem, research design, 

research tools, data collection, data analysis and 

interpretation, proposal writing, presentation, and 

comment of journal articles 

326715 ระเบียบวธีิวิจัยและสถิต ิ

ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ         

Research Methodology and 

Statistics in Health Science           3(2-2-5) 

           นยิาม กระบวนทัศน์ ประเภทและ

กระบวนการวจิัยทางด้านสาธารณสุข ปัญหา

การวจิัย การทบทวนวรรณกรรม การ

ออกแบบการวจิัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ การ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและแปลผล 

วธีิการทดสอบสมมตฐิาน สถิตพิรรณนาและ

สถิตอินุมาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูปส าหรับวเิคราะห์ขอ้มูล จริยธรรมการ

วจิัย การเขียนโครงร่างการวจิัย การน าเสนอ

ผลงานวจิัย และการวจิารณบ์ทความตพีมิพ์ 

ในวารสารการวจิัย 

 

ปรับรหัส และ

ค าอธิบายรายวชิา 



96 
 

 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 สาระทีป่รับปรุง 

           Definition, paradigm, type and 

research process of public health, research 

problem, review literature, research design, 

population and sampling, research tools and 

verification, data collection, data analysis and 

interpretation, hypothesis test, descriptive and 

inferential statistics, application of computer 

programs for statistical data analysis, research 

ethics,  proposal writing, presentation, and 

comment of journal articles 

326732 ชวีสถิติ และทักษะทางคอมพิวเตอร์          

Biostatistics and Computing Skill  

                                       3(2-2-5) 

ความรู้พืน้ฐานทางสถิติ การรวบรวมขอ้มูล 

การวเิคราะห์และการแปลผลขอ้มูล การตัดสนิใจใน

การด าเนนิงานดา้นสาธารณสุข วิธีการทดสอบ

สมมติฐาน สถิติพรรณนา และสถิตอินุมาน รวมไป

ถึงการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับ

วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิต ิ

Basic knowledge relating to statistics, data 

collection, data analysis and interpretation, 

decision for public health administration, 

hypothesis test, descriptive and inferential 

statistics, application of computer programs for 

statistical data analysis 

 ปิดรายวชิา 

326741 การบริหาร และปฏรูิประบบสาธารณสุข         

Public Health Administration and 

reformation                                      3(3-0-6) 

แนวคิดพืน้ฐานและหลักการของการ

บริหารงานสาธารณสุข และการจัดบริการ

สาธารณสุขท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศก าลังพัฒนา 

กระบวนการบริหารคุณภาพการวางแผนการจัดการ

บริหารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขในรูปแบบตา่ง 

ๆ เหตุผลความจ าเป็นในการปฏรูิประบบสาธารณสุข 

การด าเนนิการปฏรูิประบบสาธารณสุขในประเทศ

ไทย การตรวจรับรองคุณภาพของสถานบริการ 

 ปิดรายวชิา 
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Basic concept and principle of public 

health management, appropriate public health 

service for developing countries, quality 

management process, planning for medical and 

public health management in various models, 

reasons for public health system reformation, 

reformation of public health system in Thailand, 

health services accreditation 

หมวดวิชาเฉพาะบังคับ               12 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะดา้น  

ไม่น้อยกว่า                          12 หน่วยกิต 

 

 วิชาเอกบงัคับ                        9 หน่วยกิต  

 326721 การวางแผนและประเมินระบบสุขภาพ          

Planning and Evaluation of Health 

System                                    3(2-2-5) 

             การวางแผนระบบสุขภาพ แผน

ยุทธศาสตร์ แผนปฏบัิตกิาร และโครงการ การ

ประเมนิ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ของ

ระบบสุขภาพ การประเมินคุณภาพชีวิต การ

ประเมินระบบบริการสาธารณสุข การประเมิน

ระบบหลักประกันสุขภาพ การประเมินโครงการ 

รูปแบบการประเมนิเชงิปริมาณและคุณภาพ 

เชงิมหภาค และจุลภาค  

Health system planning, strategic 

planning, action planning and project, output, 

outcome and impact evaluation of health 

system, quality of life evaluation, health care 

system evaluation, health security system 

evaluation, project evaluation, evaluation 

patterns in quantitative and qualitative, 

evaluation patterns in macro and micro scale 

เปิดรายวชิาใหม่ 

326713 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข         

Health  Economic                3(3-0-6) 

ลักษณะพเิศษของสนิค้าสาธารณสุขท่ีต่าง

จากสินคา้ทั่วไป อุปสงค-์อุปทานของบริหาร

สาธารณสุข การคลังสาธารณสขุ การเปรียบเทียบ

ระบบทางการคลังและการให้บริการสาธารณสุข

326722 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ         

Public Health Economics   3(2-2-5) 

แนวคิดและเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

ทางสาธารณสุขเพื่อการบริหารงาน

สาธารณสุข การให้บริการสุขภาพประชาชน 

ปรับรหัส ชื่อ 

จ านวนหนว่ยกิต 

และค าอธบิาย

รายวชิา 
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ระหว่างประเทศ การศึกษาต้นทุนการให้บริการ

สาธารณสุข ประสิทธิภาพ  และเป็นธรรมทาง

สุขภาพ การประเมินเศรษฐศาสตร์ การจัดสรร

งบประมาณสาธารณสุข เทคโนโลยทีางการแพทย ์

การแทรกแซงของรัฐทางด้านการบริหารงาน

สาธารณสุข ทรัพยากรมนุษยด์้านสาธารณสุขและ

การปฏรูิประบบสาธารณสุขโดยสังเขป 

Characteristics of public health goods 

differed form general goods, demand and supply 

of public health administration, public health 

finance, comparison between public health finance 

and health care service, study of capitals for 

health care service, health effectiveness and 

fairness, economic evaluation, allocation of public 

health budget, medical technology, government  

intervening in public health administration, 

resources, and system reformation 

การวเิคราะห์อุปสงค์และอุปทานในการบริการ

สุขภาพ การศึกษาต้นทุนในการบริการ

สาธารณสุข ทรัพยากรดา้นสาธารณสุขและ

การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ 

ในการให้บริการด้านสุขภาพ ระบบสุขภาพ

ทางเลือก อตุสาหกรรมสุขภาพ ตลาดของการ

ให้บริการสุขภาพและเทคโนโลยทีางการแพทย์ 

Concept and tool of economics for 

public health problem issues analysis in order 

to public health administration, population 

health services. The demand and supply 

analysis in health services. The study in 

public health service cost to public health 

resources allocation for effective in health 

services. The alternative health system, 

health industrial, medical technology and 

health service marketing 

 

326721 โภชนวทิยาส าหรับวางแผนนโยบาย

สาธารณสุข                                   3(3-0-6) 

Nutrition for Public Health Policy 

หลักการของโภชนวทิยาในมนุษย ์และการ

เกิดโรค  ชนิดของสารอาหาร และการท างาน 

รวมถึงแหลง่ท่ีมาของสารอาหาร  อาการแสดงของ

การขาดสารอาหาร และความเป็นพิษ ความตอ้งการ

ทางโภชนวทิยาในชว่งวัยท่ีแตกต่างกัน ความ

ตระหนักของผู้บริโภค และการประยุกตแ์นวคิดของ

โภชนวทิยาเพื่อการก าหนดนโยบายสาธารณสุข 

Principles of nutrition in health and 

disease, nutrient classes and their functions, and 

sources, malnutrition and toxicity symptoms, 

nutritional needs at different stages of life and 

consumer concerns about food, application of 

nutritional concept for determining public health 

policy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวชิา  
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 326725  การฝกึจัดการสุขภาพชุมชน        

             Community health management 

practicum                                 3(0-9-3)  

 แนวคิด ทฤษฏี และหลักการพัฒนา

สุขภาพชุมชน การวนิจิฉัยชุมชน การวเิคราะห์

ปัญหา ประเมินปัญหาสุขภาพชุมชน การ

จัดล าดับความส าคัญชองปัญหา การวางแผน

แก้ไข การด าเนนิงาน และการประเมิน

โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยยึดแนวคดิ

กระบวนการแก้ปัญหาแบบมสี่วนร่วม ท างาน

เป็นทีมในวชิาชีพสาธารณสุขตา่งๆ และชุมชน 

ผสมผสานทักษะด้านวิชาการกบัภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและ

ส่งเสริมสุขภาพ 

            Concepts, theories and principles of 

community health development, community 

health diagnosis, identifying, priority setting 

of health problems, project planning, 

implementation, and evaluation including 

community participation in health 

development, concept of a participatory 

process, teamwork in health professional and 

community, integrated academic skills with 

local knowledge, and culture for health 

development and health promotion 

เปิดรายวชิาใหม่ 

 วิชาเอกเลือก        ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต เปิดกลุ่มวชิาใหม่ 

326725 สังคมศาสตร์ทางการแพทย ์และ

สาธารณสุข                                    

Social Science in Medicine and Health 

                                                    3(3-0-6) 

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคม 

วัฒนธรรม จิตวทิยา กับ พฤติกรรมสุขภาพการ

ป้องกันโรคในระบบสังคมวัฒนธรรมตา่งๆ วิเคราะห์

แบบแผนความสัมพันธ์ขององคก์รทางการแพทย ์ 

การบริหาร  การให้บริการทางสาธารณสุข 

จรยิธรรม และโรงพยาบาลในฐานะสถาบันของ

326731 สังคมวทิยาการแพทยแ์ละ

สาธารณสุข                                     

Social Science in Medicine and 

Health                                     3(2-2-5) 

            กระบวนทัศน์ทางสังคมเกี่ ยวกับ

สุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง

สังคม วัฒนธรรม จิตวิทยา กับพฤติกรรม

สุขภาพ การวิเคราะห์แบบแผนความสัมพันธ์

ขององค์กรทางการแพทย์ การบริหาร การ

ให้บริการทางสาธารณสุข จริยธรรม   

ปรับรหัส ชื่อ

จ านวนหนว่ยกิต 

และค าอธบิาย

รายวชิา 
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สังคม 

Relations of social characteristics, culture, 

psychology, and health behavior in a variety of 

social cultures, analysis of medical organization 

relationship, public health service and 

management, ethics, and hospital as social 

institution 

             Social paradigm in health, relation 

aspect among social, culture, psychology on 

health behavior, relationship analysis on 

medical organization, administration, public 

health survice and ethic 

 326732 สุขภาพโลก                     

Global Health                 3(2-2-5) 

           มติขิองการสาธารณสขุในระดับ

นานาชาติ ประวัตศิาสตร์ของการสาธารณสุข             

ในระดับโลก นโยบายหลักและรูปแบบในการ

วเิคราะห์ปัญหาสาธารณสุข ล าดับ

ความส าคัญในการด าเนนิงานป้องกันในบริบท

ระดับชาตท่ีิแตกตา่งกัน บทบาทของหนว่ยงาน

สาธารณสขุระดบันานาชาต ิระบบการสง่ตอ่  

การดูแลสุขภาพ ล าดับความส าคัญของปัญหา

สาธารณสุขระดับโลก ท้ังในปัจจุบันและท่ี

กลับมาเกดิซ้ า การสาธารณสุขใหมท่ี่ท้าทาย 

ท่ีเกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน ์การเปลี่ยนแปลง                

ด้านส่ิงแวดลอ้มและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 International dimensions of public 

health, historical perspective of public health 

in its global context, major policies and themes 

analyzed public health problems, prevention 

priorities in different national contexts. role of 

international public health agencies, health care 

delivery systems, current and emerging global 

public health problems priorities, new public 

health challenges brought about by 

globalization, environmental changes and 

economic development 

เปิดรายวชิาใหม่ 

 326733  การประเมินและการจัดการ

ผลกระทบทางสุขภาพ และการประเมิน 

ความเสี่ยง   

 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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            Health Impact and Risk Assessment 

and Management                       3(2-2-5) 

หลักการประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพ กระบวนการประเมินผลกระทบ 

ทางสุขภาพ การประเมินคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน การมสี่วนร่วมของชุมชนในการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ นโยบาย

สาธารณะเพ่ือสุขภาพ หลักการประเมินความ

เสี่ยงทางสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงจาก

การท างาน กระบวนการประเมินความเสี่ยง 

การสื่อสารความเสี่ยงทางสุขภาพ การจัดการ

ผลกระทบและความเสี่ยงทางสขุภาพ 

Principle of health Impact assessment, 

health Impact assessment process, quality of 

Life assessment, community participation of 

health impact assessment, health policy, 

principle of health risk assessment. occupational 

risk assessment, risk assessment process, 

health risk communication, health impact and 

risk management 

วิทยานิพนธ์                             12 หนว่ยกติ วิทยานิพนธ์                         12 หน่วยกิต  

326799 วทิยานพินธ์                    

Thesis                              12 หน่วยกิต 

วจิัยในหัวข้อเกี่ยวกับสาธารณสขุ การ

ก าหนดประเด็นส าคัญทางสาธารณสุข การก าหนด

วัตถุประสงค์การวจิัย การทบทวนวรรณกรรม การ

เก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การอภิปราย

ผล และการสังเคราะห์ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 

Research, Determine important public 

health issue and research objective, literature 

review, data collection, data analysis, discussion 

and policy recommendation synthesis 

326741 วทิยานพินธ์                

Thesis                      12(0-36-18) 

             การสร้างความรู้ใหมด่้วยระบวนการ

วจิัยอยา่งเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การตพีิมพ์

เผยแพร่ และการสังเคราะห์ขอ้เสนอแนะเชงิ

นโยบาย ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับสาธารณสุข 

 Constructing new Knowledge by 

systematic research methodology, problem 

solving, publishing and policy recommendation 

synthesis in public health 

ปรับรหัส และ

ค าอธิบายรายวชิา 

รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ        3 หนว่ยกติ รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ    3 หน่วยกิต  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา                                  3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา                             3(3-0-6)  

                                                                      

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 
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ฝึกทักษะการใชภ้าษาอังกฤษเชงิวชิาการใน

ระดับกลางและสูงเพื่อเป็นพืน้ฐานในการศึกษาระดับ

ปริญญาโท โดยเนน้ดา้นการอ่านและการเขียนเชงิ

วชิาการ 

Practice using academic English at 

intermediate and upper-intermediate level for 

graduate studies by focusing on academic reading 

and writing skills. 

            Intensive English for Graduate 

Studies  

ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ ประเภท 

ของบทอา่น การอ่านและการเขยีนเชงิวเิคราะห์

และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียน

เรียงความ การแสดงความคดิเห็นอยา่งมี

วจิารณญาณต่อบทอา่นโดยการพูดและการ

เขียน การใชเ้ทคโนโลยแีละฐานข้อมูล

อเิลคทรอนิกสเ์พื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ

เกี่ยวกับหัวข้อท่ีตนสนใจและในวชิาชีพของตน 

ระบบอา้งอิงและการเขียนอ้างองิ 

Academic English, types of  

reading texts, analytical reading and writing, 

paragraph writing, essay writing, expressing 

critical opinion towards reading texts through 

speaking and writing, using technology and 

electronic data base, citation system, and 

writing citation   
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งานรายวิชา (Course Work)  

ไม่น้อยกว่า                              33 หน่วยกิต 

งานรายวิชา (Course Work)  

ไม่น้อยกว่า                            33 หนว่ยกติ 

 

หมวดวิชาพื้นฐาน                      15 หน่วยกติ หมวดวิชาพื้นฐาน                    15 หนว่ยกติ  

326711 ปรัชญาสาธารณสุข นโยบาย และ

กฎหมายสาธารณสุข                        3(3-0-6) 

Public Health Philosophy, Policy and Law 

ปรัชญาของการสาธารณสุข ศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย ์สิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข 

ปรัชญาของการมสีุขภาพดีและสาเหตุของการมี

สุขภาพดี ประวัตศิาสตร์การสาธารณสุขของนานา

ประเทศ นโยบายสาธารณะกับนโยบาย

สาธารณสุข กระบวนการพัฒนานโยบายดา้น

สาธารณสุข บทบาทของกฎหมายสาธารณสุขกับ

การมสีุขภาพดี ผลกระทบของนโยบายสาธารณสุข

และกฎหมายสาธารณสุข 

Public health philosophy, honor of humanity, 

human rights in public health, philosophy and 

cause of healthy, history of international public 

health, public policy and public health policy, 

methodology for developing public health policy, 

role of public health law for healthy, impact of 

public health policy and law 

326711 ปรัชญา การบริหาร และกฎหมาย

สาธารณสุข  

           Public Health Philosophy, 

Administration and Law               3(2-2-5) 

           ปรัชญาและแนวคิดระบบสาธารณสุข

นโยบายของการสาธารณสุขของนานาประเทศ

และของประเทศไทย ประวัตศิาสตร์

องคป์ระกอบในระบบสาธารณสุข การ

เปรียบเทียบระบบสาธารณสุขของแตล่ะประเทศ 

ววิัฒนาการของระบบสาธารณสุข 

ในประเทศไทย การสาธารณสุขของโลกและ

ประเทศไทย เปรียบเทียบทฤษฎีและความหมาย

ทางการบริหารหลักการและกระบวนการ

บริหารงานสาธารณสุข การพฒันาองค์การ

สาธารณสุข การพัฒนานโยบายการประเมินและ

การประกันคุณภาพในงานสาธารณสุข และ

บทบาทของกฎหมายสาธารณสุขกับการมี

สุขภาพดี 

           Philosophy and concepts in public 

health, Thailand and global health policy, 

Thailand and global public health history 

comparative, service and public health system 

components, comparison of national and 

international health, Thailand health system 

development, theory and definition of 

management, principle and process in public 

health administration, public health 

organizational development, policy 

development assessment and assurance in 

ยา้ยหมวดวชิา 

ปรับชื่อ ค าอธิบาย

รายวชิา และเปลี่ยน

จากวชิาเฉพาะบังคับ

เป็นวชิาพื้นฐาน 
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public health and role of public health law on 

health  
326722 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ                       

            Health Education and Health Behavior 

                                    3(3-0-6) 

พฤตกิรรมสุขภาพของประชาชนในกลุ่ม

อายุตา่งๆ ในครอบครัว มารดาและทารก วัยเรียน 

วัยรุ่น วัยท างานและผู้สูงอายุ แนวคดิของการ

สื่อสารและพฤตกิรรมสุขภาพ ขอบเขตงานสุข

ศกึษา และการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมสุขภาพ 

การวางแผนการให้สุขศึกษา  และการใชเ้ทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสมในการให้สุขศกึษาแก่ประชาชนทุกกลุ่ม

อายุ  

Health behavior of people in various 

age groups, mother and infant, school age, 

adolescence, working age, and old age, concept 

of communication and health behavior, scope of 

health education, and changes of health 

behavior, planning of health education, and use 

of appropriated technology for health education 

in various age groups 

326712 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์                                   

Health Education and Behavioral 

Science                                    3(2-2-5) 

           หลักการ ทฤษฏ ีขอบเขต แนวคดิ

พื้นฐานดา้นสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสุขศึกษาและพฤติกรรม

ศาสตร์ การสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการ

สุขภาพ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มผีลตอ่พฤตกิรรม

สุขภาพ กลวิธีทางสุขศกึษาและการสง่เสริม

สุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับ

บุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม การเฝ้าระวัง

ปัญหาสุขภาพ การวิเคราะห์ สาเหตุและปัจจัยท่ี

เกี่ยวข้องพฤติกรรม การวางแผนงานโครงการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การตดิตามและ

ประเมินผลโครงการสุขศึกษาและส่งเสริม

สุขภาพ บทบาทของนักสุขศึกษาในระบบริการ

สุขภาพ และการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการ

ให้สุขศกึษาแก่ประชาชนทุกกลุม่อาย ุ

           Concept, theory, basic of health 

education and health behavior, the relationship 

between health behavior and health education, 

health promotion in the health care system, 

health determinants, health education and health 

promotion methodology toward behavior of 

individuals, families, communities, and society, 

health surveillance, analysis, cause and factors 

related behavior, project planning health 

behavior, monitoring and evaluation of health 

education and health promotion, role of the health 

system, appropriate technology in health 

education to people of all groups 

ปรับรหัส ชื่อ  

จ านวนหนว่ยกิต  

และค าอธบิาย

รายวชิา 

326712 อนามัยสิ่งแวดลอ้ม และอาชวีอนามัย         

Environmental Health and  Occupational 

Health                                          3(3-0-6) 

326713 อนามัยสิ่งแวดลอ้ม และอาชวีอนามัย      

           Environmental Health and 

Occupational Health                      3(2-2-5) 

ยา้ยหมวดวชิา 

ปรับรหัส จ านวน 

หนว่ยกิต ค าอธิบาย
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ภาวะ สถานการณ์ และ ผลกระทบตอ่

สุขภาพ ของคนงาน รวมท้ังประชาชนท่ีมีสาเหตุมา

จากสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชพี และสถานท่ี

ท างาน ท้ังในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

การประเมิน การวิเคราะห์ปัญหา และผลกระทบท่ี

อาจจะเกิดขึ้นได้ ดว้ยเครื่องมือทางอาชีวอนามัย 

อาชีวเวชกรรม และอนามัยสิ่งแวดลอ้ม และ

สามารถก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาเหล่านัน้

ได ้

Situation and impact on people and workers’ 

health from working, workplaces and 

environments both in agriculture and industrial 

sections. Evaluation and analysis of problem and 

impact by tools of occupational health, 

occupational medicine, and environmental 

health, and determination of alternatives for 

solving problem. 

ความส าคัญของงานด้านการอนามัย

สิ่งแวดลอ้ม อนามัยสิ่งแวดลอ้มขั้นพื้นฐาน การ

จัดการน้ าสะอาด การควบคุมป้องกันมลพษิน้ า

อากาศและเสียง การจัดการมูลฝอยชุมชน การ

สุขาภบิาลอาหาร การอาชวีอนามัยและความ

ปลอดภัย การป้องกันและควบคุมสิ่งคุกคาม  

โรคจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ยุทธศาสตร์ของผู้ประกอบอาชีพภาค

เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การจัดการ

สารเคมี กากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 

การจัดการมลพิษจากอุตสาหกรรม ความเส่ียง

ทางสุขภาพ การจัดการภาวะฉกุเฉนิและภัยพิบัต ิ

การบริการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยแก่ 

ผู้ประกอบอาชพีท้ังมวล 

The importance of the field of 

environmental health, Fundamental of 

environmental health, Water Supply 

management, Air and Noise pollution controls, 

Community waste management, Food 

sanitation, Occupational Health and Safety, 

Hazards prevention and control, Occupational 

disease, Ergonomics, in agricultural and 

industrial workers, Industrial chemical and 

hazardous waste management, Industrial 

pollution controls, Health risk, emergency and 

disaster management, Occupational health and 

Safety service. 

รายวชิา และเปลีย่น

จากวชิาเฉพาะบังคับ

เป็นวชิาพื้นฐาน 

326731 ระบาดวทิยาส าหรับการวางแผนนโยบาย

สาธารณสุข                                   3(3-0-6) 

Epidemiology for Public Health Policy 

ความส าคัญและขอบเขตของระบาด

วทิยา การจ าแนกโรค กระบวนการเกิดโรคใน

มนุษย ์ดัชนีอนามัย เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นงานระบาด

วทิยา วิธีการศึกษาทางระบาดวทิยา  การศึกษา

เชงิพรรณนา เชิงวิเคราะห์ และเชงิทดลอง             

การประยุกตแ์นวคิดของระบาดวทิยาเพื่อการ

326714 ระบาดวทิยาส าหรับการวางแผน

นโยบายสาธารณสุข                       3(2-2-5) 

Epidemiology for Public Health Policy 

           ความส าคัญและขอบเขตของระบาด

วทิยาธรรมชาติของการเกิดโรคการประยุกตใ์ช้

ระบาดวทิยาในงานสาธารณสุขการวัดทาง

ระบาดวทิยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา 

การศึกษาความสัมพันธ์เชงิเหตุผล เพื่อหาสาเหตุ

หรือปัจจัยเสี่ยงตอ่การเกิดโรคการเฝ้าระวังและ

ปรับรหัส 

จ านวนหนว่ยกิต 

และค าอธบิาย

รายวชิา 
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ก าหนดนโยบายสาธารณสุข 

Emphasis and scope of epidemiology, 

disease classification and pattern in human, 

health indicators, epidemiological tools and 

methodology, descriptive, analytical and 

experimental epidemiology, application of 

epidemiological concept for determining public 

health policy 

การสอบสวนโรค  สถิตใินงานระบาดวทิยา Chi 

square, logistic regression และ Cox regression 

การประยุกตแ์นวคิด   ของระบาดวทิยาเพื่อการ

ก าหนดนโยบาย 

           The importance and scope of 

epidemiology, natural history of disease, 

application of epidemiology in public health, 

measure in epidemiology, type of 

epidemiological study, study of causal 

association to determine disease risk factor, 

surveillance and disease investigation, 

statistics in epidemiology chi-square, logistic 

regression, Cox regression, apply 

epidemiological concept for public health policy 

326733 ระเบียบวธีิวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ         

Research Methodology in Health 

Science                                         3(2-2-5) 

แนวคิดและกระบวนการวิจัยทางด้าน

สาธารณสุข ปัญหาในการท าวิจยั การตัง้ค าถาม

เพื่อน าไปสู่การวจิัย การออกแบบการวจิัย  

เครื่องมือในงานวิจัย การรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล

และแปลผล การเขียนโครงร่างการวจิัย การ

น าเสนอผลงานวจิัย และการวจิารณบ์ทความ

ตีพิมพ์ในวารสารการวิจัย 

Concept and research process of public 

health, research problem, research design, 

research tools, data collection, data analysis and 

interpretation, proposal writing, presentation, 

and comment of journal articles 

326715 ระเบียบวธีิวิจัยและสถิตทิาง

วทิยาศาสตร์สุขภาพ     

 Research Methodology and Statistics 

in Health Science                         3(2-2-5) 

            นยิาม กระบวนทัศน์ ประเภทและ

กระบวนการวจิัยทางด้านสาธารณสุข ปัญหา

การวจิัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ

การวจิัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมอื

และการหาคุณภาพเคร่ืองมอื การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและแปลผล วิธีการทดสอบ

สมมติฐาน สถิติพรรณนาและสถิตอินุมาน การ

ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับ

วเิคราะห์ขอ้มูล จริยธรรมการวจิัย การเขียนโครง

ร่างการวจิัย การน าเสนอผลงานวจิัย และการ

วจิารณ์บทความตพีมิพใ์นวารสารการวิจัย 

            Definition, paradigm, type and 

research process of public health, research 

problem, review literature, research design, 

population and sampling, research tools and 

verification, data collection, data analysis and 

interpretation, hypothesis test, descriptive and 

inferential statistics, application of computer 

ปรับรหัส และ

ค าอธิบายรายวชิา 
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programs for statistical data analysis, research 

ethics,  proposal writing, presentation, and 

comment of journal articles 

326732 ชวีสถิติ และทักษะทางคอมพิวเตอร์          

Biostatistics and Computing Skill  

                                       3(2-2-5) 

ความรู้พืน้ฐานทางสถิติ การรวบรวม

ข้อมูล การวเิคราะห์และการแปลผลข้อมูล การ

ตัดสนิใจในการด าเนนิงานดา้นสาธารณสุข วิธีการ

ทดสอบสมมติฐาน สถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน 

รวมไปถึงการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูป

ส าหรับวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิต ิ

Basic knowledge relating to statistics, 

data collection, data analysis and interpretation, 

decision for public health administration, 

hypothesis test, descriptive and inferential 

statistics, application of computer programs for 

statistical data analysis 

 ปิดรายวชิา 

326741 การบริหาร และปฏรูิประบบสาธารณสุข         

Public Health Administration and 

reformation                                    3(3-0-6) 

แนวคิดพืน้ฐานและหลักการของการ

บริหารงานสาธารณสุข และการจัดบริการ

สาธารณสุขท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศก าลัง

พัฒนา กระบวนการบริหารคุณภาพการวาง

แผนการจัดการบริหารทางการแพทยแ์ละ

สาธารณสุขในรูปแบบตา่ง ๆ เหตุผลความจ าเป็น

ในการปฏรูิประบบสาธารณสุข การด าเนนิการ

ปฏรูิประบบสาธารณสุขในประเทศไทย การตรวจ

รับรองคุณภาพของสถานบริการ 

Basic concept and principle of public 

health management, appropriate public health 

service for developing countries, quality 

management process, planning for medical and 

public health management in various models, 

reasons for public health system reformation, 

 ปิดรายวชิา 
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reformation of public health system in Thailand, 

health services accreditation 

หมวดวิชาเฉพาะ                        

ไม่น้อยกว่า                              18 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น  

ไม่น้อยกว่า                            18 หน่วยกิต 

ปรับจ านวนหนว่ยกิต 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                 12 หน่วยกิต วิชาเอกบงัคับ                         15 หนว่ยกติ  

326713 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข         

Health  Economic                3(3-0-6) 

ลักษณะพเิศษของสนิค้าสาธารณสุขท่ี

ตา่งจากสินคา้ทั่วไป อุปสงค-์อุปทานของบริหาร

สาธารณสุข การคลังสาธารณสขุ การเปรียบเทียบ

ระบบทางการคลังและการให้บริการสาธารณสุข

ระหว่างประเทศ การศึกษาต้นทุนการให้บริการ

สาธารณสุข ประสิทธิภาพ  และเป็นธรรมทาง

สุขภาพ การประเมินเศรษฐศาสตร์ การจัดสรร

งบประมาณสาธารณสุข เทคโนโลยทีางการแพทย ์

การแทรกแซงของรัฐทางด้านการบริหารงาน

สาธารณสุข ทรัพยากรมนุษยด์้านสาธารณสุขและ

การปฏรูิประบบสาธารณสุขโดยสังเขป 

Characteristics of public health goods 

differed form general goods, demand and 

supply of public health administration, public 

health finance, comparison between public 

health finance and health care service, study of 

capitals for health care service, health 

effectiveness and fairness, economic evaluation, 

allocation of public health budget, medical 

technology, government  intervening in public 

health administration, resources, and system 

reformation 

326722 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ         

Public Health Economics      3(2-2-5) 

           แนวคิดและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ 

ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสาธารณสุข

เพื่อการบริหารงานสาธารณสุข การให้บริการ

สุขภาพประชาชน การวเิคราะหอ์ุปสงค์และ

อุปทานในการบริการสุขภาพ การศึกษาต้นทุน 

ในการบริการสาธารณสุข ทรัพยากรด้าน

สาธารณสุขและการจดัสรรทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ  

ระบบสุขภาพทางเลอืก อุตสาหกรรมสุขภาพ 

ตลาดของการให้บริการสุขภาพและเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ 

           Concept and tool of economics for 

public health problem issues analysis in order 

to public health administration, population 

health services. The demand and supply 

analysis in health services. The study in public 

health service cost to public health resources 

allocation for effective in health services. The 

alternative health system, health industrial, 

medical technology and health service 

marketing 

 

ปรับรหัส ชื่อ  

จ านวนหนว่ยกิต 

และค าอธบิาย

รายวชิา 

326721 โภชนวทิยาส าหรับวางแผนนโยบาย

สาธารณสุข                                   3(3-0-6) 

Nutrition for Public Health Policy 

หลักการของโภชนวทิยาในมนุษย ์และ

การเกิดโรค  ชนิดของสารอาหาร และการท างาน 

รวมถึงแหลง่ท่ีมาของสารอาหาร  อาการแสดง

ของการขาดสารอาหาร และความเป็นพิษ ความ

 ปิดรายวชิา 
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ตอ้งการทางโภชนวทิยาในชว่งวยัท่ีแตกต่างกัน 

ความตระหนักของผู้บริโภค และการประยุกต์

แนวคิดของโภชนวทิยาเพื่อการก าหนดนโยบาย

สาธารณสุข 

Principles of nutrition in health and 

disease, nutrient classes and their functions, and 

sources, malnutrition and toxicity symptoms, 

nutritional needs at different stages of life and 

consumer concerns about food, application of 

nutritional concept for determining public health 

policy 

326742 การประเมินระบบบริการสาธารณสุข         

Health Care Evaluation         3(3-0-6) 

การประเมินผลลัพธ์ของระบบบริการ

สาธารณสุข ตั้งแต่การวัดผลผลติ ผลลัพธ์ และ

ผลกระทบ คะแนนวัดคณุภาพชีวติ กรณตีัวอยา่ง

ของการประเมินระบบบริการสาธารณสุข รูปแบบ

การประเมินท้ังเชงิปริมาณและคุณภาพ เชิงมห

ภาคและจุลภาค การประเมินผลกระทบของระบบ

ประกันสุขภาพ 

Evaluation of health care system, 

determination of output, outcome and impact, 

quality of life score, case study of health care 

evaluation, evaluation patterns in quantitative 

and qualitative, evaluation patterns in macro 

and micro scale, impact evaluation of health 

insurance system 

326721 การวางแผนและประเมินระบบสุขภาพ          

Planning and Evaluation of Health 

System                                      3(2-2-5) 

             การวางแผนระบบสุขภาพ แผน

ยุทธศาสตร์ แผนปฏบัิตกิาร และโครงการ  

การประเมนิ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 

ของระบบสุขภาพ การประเมินคุณภาพชีวิต  

การประเมินระบบบริการสาธารณสุข การ

ประเมนิระบบหลักประกันสุขภาพ การประเมนิ

โครงการ รูปแบบการประเมนิเชิงปริมาณและ

คุณภาพ เชิงมหภาค และจุลภาค  

Health system planning, strategic 

planning, action planning and project, output, 

outcome and impact evaluation of health 

system, quality of life evaluation, health care 

system evaluation, health security system 

evaluation, project evaluation, evaluation 

patterns in quantitative and qualitative, 

evaluation patterns in macro and micro scale 

ยา้ยกลุ่มวชิา 

ปรับรหัส ชื่อ จ านวน

หนว่ยกิต ค าอธิบาย

รายวชิา และเปลี่ยน

จากวิชาเฉพาะเลอืก

เป็นวชิาเฉพาะบังคับ 

 326723 การจัดการระบบสุขภาพ    

            Health System management 

                3(2-2-5) 

             หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ 

ระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ การ

จัดระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ทฤษฎี

เปิดรายวชิาใหม่ 
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และทักษะในการจดับริการสุขภาพ ได้แก่  

การจัดการ ภาวะผู้น า การจัดการเชงิกลยุทธ์ 

ในองค์กรทางด้านสุขภาพ การพัฒนาบริการ

สุขภาพท่ีมุ่งให้ความส าคัญกับบริการปฐมภูม ิ

คุณภาพของระบบบริการสุขภาพ  

           Concept of health development, 

health and health service systems, health 

service system in Thailand, theories and skills in 

health services management, leadership, strategic 

management in health organizations, improving 

health care that is focused on primary care, 

quality of health service system  

 326724 การสัมมนาสาธารณสุข        

Seminar Public Health        3(2-2-5) 

การศึกษา วเิคราะห์ การสาธารณสุข

และระบบสุขภาพ สุขภาวะสุขภาพ อุบัตกิารณ์

ใหมข่องโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ พฤติกรรม 

สภาวะสภาพแวดลอ้มการวางแผนการประเมิน

นโยบายการด าเนนิงานทางสาธารณสุข การ

อภิปรายผลงานวจิัยท่ีน่าสนใจทีเ่กี่ยวข้องกับ

วทิยานพินธ์ของนสิิต 

Research, Analyzing, Public health 

and Health system, Health being, New 

incident infected diseases and non-diseases, 

Behavior, Environment, Planning and 

evaluating health policy, Presenting research 

results or interesting the articles discussion of 

Interesting articles that are related to students’ 

research. 

เปิดรายวชิาใหม่ 

 326725  การฝกึจัดการสุขภาพชุมชน        

             Community health management 

practicum                                   3(0-9-3)  

             แนวคิด ทฤษฏี และหลักการพัฒนา

สุขภาพชุมชน การวนิจิฉัยชุมชน การวเิคราะห์

ปัญหา ประเมินปัญหาสุขภาพชุมชน การ

จัดล าดับความส าคัญของปัญหา การวางแผน

เปิดรายวชิาใหม่ 
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แก้ไข การด าเนนิงาน และการประเมินโครงการ

พัฒนาสุขภาพชุมชน โดยยึดแนวคิดกระบวนการ

แก้ปัญหาแบบมสี่วนร่วม ท างานเป็นทีมใน

วชิาชีพสาธารณสุขตา่งๆ และชมุชน ผสมผสาน

ทักษะดา้นวชิาการกับภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และ

วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ 

 Concepts, theories and principles of 

community health development, community 

health diagnosis, identifying, priority setting of 

health problems, project planning, implementation 

and evaluation including community participation 

in health development, concept of a participatory 

process, teamwork in health professional and 

community, integrated academic skills with 

local knowledge and culture for health 

development and health promotion 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                   6 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก           ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ  

326723 การสง่เสริมสุขภาพแนวใหม่และ 

การป้องกันโรค                               3(3-0-6) 

 

Modern Health Promotion and Disease 

Prevention Models 

ทฤษฎี รูปแบบ และกลวธีิของการ

ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่  การสง่เสริมสุขภาพในแต่

ละชว่งวัย  นโยบายสาธารณสุขท่ีสนับสนุนการ

ส่งเสริมสุขภาพ รูปแบบ กลยุทธ ์และตัวชี้วัด

ความส าเร็จในการป้องกันและควบคุมโรคทัง้

โรคติดตอ่และโรคไมต่ดิตอ่ 

Theory, pattern, and technique of 

modern health promotion, health promotion in 

various age groups, public health policy 

supporting health promotion model, key 

performance index for communicable and non-

communicable disease prevention 

 

 

 ปิดรายวชิา 
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326724 อนามัยครอบครัว และอนามัยเจรญิพันธ์ุ          

Family health and Reproductive Health 

                                      3(3-0-6) 

ความส าคัญ และบทบาทของครอบครัว 

ปัญหาอนามัยครอบครัวและอนามัยเจรญิพันธ์ุใน

เขตเมอืงและชนบท การวางแผนงานอนามัย

ครอบครัวและอนามัยเจรญิพันธ์ุ การดูแลสุขภาพ

ของเด็กทารก เด็กก่อนวัยเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัย

ท างาน หญิงต้ังครรภ ์และผู้สูงอายุ 

Emphasis and role of family, problems 

of family health and reproductive health in 

urban and rural, planning of  family health and 

reproductive health, health care service to 

people in various age groups; infant, pre-school 

age, school age, adolescence, working age, 

pregnant, and old age 

 ปิดรายวชิา 

326725 สังคมศาสตร์ทางการแพทย ์และ

สาธารณสุข                                   3(3-0-6) 

Social Science in Medicine and Health 

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคม 

วัฒนธรรม จิตวทิยา กับ พฤติกรรมสุขภาพการ

ป้องกันโรคในระบบสังคมวัฒนธรรมตา่งๆ 

วเิคราะห์แบบแผนความสัมพันธ์ขององค์กรทาง

การแพทย ์ การบริหาร  การใหบ้ริการทาง

สาธารณสุข จริยธรรม และโรงพยาบาลในฐานะ

สถาบันของสังคม 

Relations of social characteristics, 

culture, psychology, and health behavior in a 

variety of social cultures, analysis of medical 

organization relationship, public health service 

and management, ethics, and hospital as social 

institution 

326731 สังคมวทิยาการแพทยแ์ละสาธารณสุข                                 

3(2-2-5) 

Social Science in Medicine and Health 

           กระบวนทัศน์ทางสังคมเกี่ยวกับสุขภาพ 

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคม 

วัฒนธรรม จิตวทิยา กับพฤตกิรรมสุขภาพ  

การวเิคราะห์แบบแผนความสัมพันธ์ขององคก์ร             

ทางการแพทย ์การบริหาร การให้บริการทาง

สาธารณสุข จริยธรรม   

           Social paradigm in health, relation 

aspect among social, culture, psychology on 

health behavior, relationship analysis on 

medical organization, administration, public 

health survice and ethic  

 

 

ปรับรหัส จ านวน

หนว่ยกิต และ

ค าอธิบายรายวชิา 

326743 ระบบข้อมูลขา่วสารสาธารณสุข        

Health Information System    3(3-0-6) 

แนวคิดและลักษณะคุณสมบัตขิองขอ้มูล

ข่าวสารท่ีด ีการบริหารงานข้อมลูข่าวสารในระดับ

 ปิดรายวชิา 
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ตา่ง ๆ ข้อมูลขา่วสารเพื่อการตัดสนิใจ การ

ออกแบบและวางระบบข้อมูลขา่วสาร 

Concept and characteristics of good 

information, information management in all 

levels, information for making decision, 

information design and system setting 

326744 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และ

การประเมินความเสี่ยง                     3(3-0-6) 

Health Impact and Risk Assessment 

แนวคิดของสุขภาพท้ัง 4 มิตปิระกอบด้วย 

สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และ

สุขภาพจิตวญิญาณ ลักษณะและระดับของ

ผลกระทบทางสุขภาพ  ปัจจัยก าหนดสุขภาพ 

หลักการในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การ

มสี่วนร่วมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ กรณศีกึษาการ

ประเมินและตดิตามผลกระทบทางสุขภาพ และ

การประเมินความเสี่ยง 

            Concept of health in four dimensions, 

consisting of physical, mental, social and spiritual 

health, characteristics and level of health 

impact, health determinants, principle of health 

impact assessment and participation, public 

policy for health, case study in health impact 

assessment and monitoring, and risk assessment 

326733 การประเมินและการจดัการผลกระทบ

ทางสุขภาพ และการประเมินความเสี่ยง        

Health Impact and risk Assessment 

and Management                         3(2-2-5) 

หลักการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การ

ประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชน การมีสว่น

ร่วมของชุมชนในการประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หลักการ

ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การประเมิน

ความเสี่ยงจากการท างาน กระบวนการประเมิน

ความเสี่ยง การสื่อสารความเสีย่งทางสุขภาพ 

การจัดการผลกระทบและความเสี่ยงทางสุขภาพ  

              Principle of health Impact assessment, 

health Impact assessment process, quality of Life 

assessment, community participation of health 

impact assessment, health policy, principle of 

health risk assessment. occupational risk 

assessment, risk assessment process, health risk 

communication, health impact and risk 

management 

ปรับรหัส ชื่อ และ

ค าอธิบายรายวชิา 

326745 การแพทยแ์ผนไทยแบบองคร์วมในงาน

สาธารณสุข                                    

Holistic Thai Traditional Medicine in 

Public Health                                  3(2-2-5) 

ประวัตคิวามเป็นมาของการแพทยแ์ผน

ไทย การดูแลสุขภาพตามแนวทางการแพทยแ์ผน

ไทย หลักเภสัชกรรมไทย สมุนไพรในงาน

สาธารณสุข การฝึกปฏบัิตนิวดไทย การประคบ 

และฤาษีดัดตน การพัฒนาระบบการบริการ

 ปิดรายวชิา 
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การแพทยแ์ผนไทยในงานสาธารณสุข 

History of Thai traditional medicine, 

health care in Thai traditional medicine way, 

principal of Thai tradition medicine, herbs in 

public health, practice in Thai massage, 

massage with hot press, and hermit exercise, 

development of service system of Thai 

traditional medicine 

 326732 สุขภาพโลก                       

Global Health                   3(2-2-5) 

           มติขิองการสาธารณสขุในระดับ

นานาชาต ิประวัตศิาสตร์ของการสาธารณสุข             

ในระดับโลก นโยบายหลักและรูปแบบในการ

วเิคราะห์ปัญหาสาธารณสุข ล าดับความส าคัญ              

ในการด าเนนิงานป้องกันในบริบทระดับชาตท่ีิ

แตกตา่งกัน บทบาทของหนว่ยงานสาธารณสุข

ระดับนานาชาต ิระบบการส่งตอ่ การดูแลสุขภาพ 

ล าดับความส าคญัของปัญหาสาธารณสุขระดับ

โลก ท้ังในปัจจุบันและท่ีกลับมาเกิดซ้ า การ

สาธารณสุขใหมท่ี่ท้าทายท่ีเกิดขึ้นในยุคโลกา 

ภวิัตน์ การเปลี่ยนแปลงดา้นสิ่งแวดลอ้มและ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 International dimensions of public 

health, historical perspective of public health in 

its global context, major policies and themes 

analyzed public health problems, prevention 

priorities in different national contexts. role of 

international public health agencies, health care 

delivery systems, current and emerging global 

public health problems priorities, new public 

health challenges brought about by 

globalization, environmental changes and 

economic development 

เปิดรายวชิาใหม่ 

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง         6 หน่วยกิต  การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง       6 หนว่ยกติ   

326798 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง  

Independent study             6 หนว่ยกิต 

326742 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

Independent study           6(0-18-9) 

ปรับรหัส และ

ค าอธิบายรายวชิา 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 สาระทีป่รับปรุง 

การก าหนดประเด็นส าคัญทาง

สาธารณสุข การก าหนดวัตถุประสงค์การวจิัย 

การทบทวนวรรณกรรม การวเิคราะห์ขอ้มูล  

การอภิปรายผล สังเคราะห์ขอ้เสนอแนะเชงิ

นโยบาย 

Determine important public health issue 

and research objective, literature review, data 

collection, data analysis, discussion, policy 

recommendation synthesis. 

การค้นควา้ การรวบรวมข้อมูล  

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน  

การน าเสนอ การอภิปราย การเผยแพร่ การ

สังเคราะห์ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ในหัวข้อ

ทางด้านสาธารณสุข 

Studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, report writing, presenting, discussing, 

publishing, policy recommendation synthesis in 

public health issue. 

รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ        3 หนว่ยกติ รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ      3 หน่วยกิต  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา                                  3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies 

ฝึกทักษะการใชภ้าษาอังกฤษเชงิวชิาการ

ในระดับกลางและสูงเพื่อเป็นพืน้ฐานในการศึกษา

ระดับปริญญาโท โดยเนน้ดา้นการอ่านและการ

เขียนเชงิวชิาการ 

Practice using academic English at 

intermediate and upper-intermediate level for 

graduate studies by focusing on academic 

reading and writing skills. 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา                               3(3-0-6)                                                                       

            Intensive English for Graduate 

Studies  

ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ ประเภท 

ของบทอา่น การอ่านและการเขยีนเชงิวเิคราะห์

และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียน

เรียงความ การแสดงความคดิเห็นอยา่งมี

วจิารณญาณต่อบทอา่นโดยการพูดและการ

เขียน การใชเ้ทคโนโลยแีละฐานข้อมูล

อเิลค็ทรอนิกสเ์พื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ

เกี่ยวกับหัวข้อท่ีตนสนใจและในวชิาชีพของตน 

ระบบอา้งอิงและการเขียนอ้างองิ 

Academic English, types of  

reading texts, analytical reading and writing, 

paragraph writing, essay writing, expressing 

critical opinion towards reading texts through 

speaking and writing, using technology and 

electronic data base, citation system, and 

writing citation   

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

แผน ก แบบ ก 2  

 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ 

ระดับบัณฑิตศกึษา  

(ไมน่ับหนว่ยกิต) 

3(3-0-6) 

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ

ระดับบัณฑิตศกึษา  

(ไมน่ับหนว่ยกิต) 

3(2-2-5) 

326713 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

 

3(3-0-6) 326711 ปรัชญา การบริหาร และ

กฎหมายสาธารณสุข 

3(2-2-5) 

326722 สุขศึกษาและพฤติกรรม

สุขภาพ 

3(3-0-6) 326712 สุขศึกษาและพฤติกรรม

ศาสตร์ 

3(2-2-5) 

326731 ระบาดวทิยาส าหรับการ

วางแผนนโยบายสาธารณสขุ 

3(3-0-6) 326713 อนามัยสิ่งแวดลอ้มและ 

อาชีวอนามัย 

3(2-2-5) 

326741 การบริหาร และปฏรูิประบบ

สาธารณสุข  

3(3-0-6) 326714 ระบาดวทิยาส าหรับการ

วางแผนนโยบายสาธารณสขุ 

3(2-2-5) 

 รวม 12(3) หน่วยกิต  รวม 12(3) หน่วยกิต 

 

 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

326711 ปรัชญาสาธารณสุข นโยบาย  

และกฎหมายสาธารณสุข 

3(3-0-6) 326715 ระเบียบวธีิวิจัยและสถิต ิ

ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3(2-2-5) 

326712 อนามัยสิ่งแวดลอ้มและ 

อาชีวอนามัย 

3(3-0-6) 326721 การวางแผนและการประเมิน

ระบบสุขภาพ 

3(2-2-5) 

326721 โภชนวทิยาส าหรับวางแผน 

นโยบายสาธารณสุข 

3(3-0-6) 326722 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 

326732 ชวีสถิติ และทักษะทาง

คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) XXXXXX วชิาเอกเลอืก 3(X-X-X) 

326733 ระเบียบวธีิวิจัยทาง

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

3(2-2-5)    

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 12 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

326799 วทิยานพินธ์ 6 หนว่ยกิต 326725 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน 3(1-6-5) 

   326741 วทิยานพินธ์ 6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 

 

 

แผนการศึกษา ป ีพ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษา ป ีพ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

326799 วทิยานพินธ์ 6 หนว่ยกิต 326741 วทิยานพินธ์ 6 หนว่ยกิต 

      

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

แผน ข 

 

แผนการศึกษา ป ีพ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษา ป ีพ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ 

ระดับบัณฑิตศกึษา  

(ไมน่ับหนว่ยกิต) 

3(3-0-6) 

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ

ระดับบัณฑิตศกึษา 

(ไมน่ับหนว่ยกิต) 

3(3-0-6) 

 

326722 สุขศึกษาและพฤติกรรม

สุขภาพ 

3(3-0-6) 326711 ปรัชญา การบริหาร และ

กฎหมายสาธารณสุข 

3(2-2-5) 

326741 การบริหาร และปฏิรูประบบ

สาธารณสุข  

3(3-0-6) 326712 สุขศึกษาและพฤติกรรม

ศาสตร์ 

3(2-2-5) 

326731 ระบาดวทิยาส าหรับการ

วางแผนนโยบายสาธารณสขุ 

3(3-0-6) 326713 อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

และอาชีวอนามัย 

3(2-2-5) 

326732 ชวีสถิติ และทักษะทาง

คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 326714 ระบาดวทิยาส าหรับการ

วางแผนนโยบายสาธารณสขุ 

3(2-2-5) 

 รวม 12(3) หน่วยกิต  รวม 12(3) หน่วยกิต 

 

 

แผนการศึกษา ป ีพ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษา ป ีพ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

326733 ระเบียบวธีิวิจัยทาง

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

3(2-2-5) 326715 ระเบียบวธีิวิจยัและสถิต ิ

ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3(2-2-5) 

326711 ปรัชญาสาธารณสุข นโยบาย  

และกฎหมายสาธารณสุข 

3(3-0-6) 326721 การวางแผนและการประเมิน

ระบบสุขภาพ 

3(2-2-5) 

326712 อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

และอาชีวอนามัย 

3(3-0-6) 326722 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 

326713 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3(3-0-6)    

 รวม 12 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา ป ีพ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษา ป ีพ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

326721 โภชนวทิยาส าหรับวางแผน 

นโยบายสาธารณสุข 

3(3-0-6) 326723 การจัดการระบบสุขภาพ 3(2-2-5) 

326798 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง  3 หนว่ยกิต 326724 การสมัมนาสาธารณสุข 3(2-2-5) 

   326725 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน  3(0-9-3) 

326XXX วชิาเฉพาะสาขาเลือก 3(x-x-x) 326742 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 3 หนว่ยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 12 หน่วยกิต 

 

 

แผนการศึกษา ป ีพ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษา ป ีพ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

326798 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง  3 หนว่ยกิต 326742 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 3 หนว่ยกิต 

326XXX วชิาเฉพาะสาขาเลือก 3(x-x-x) XXXXXX วชิาเอกเลอืก 3(X-X-X) 

      

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก จ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

รายงานการประชมุวิพากษ์หลักสูตร  
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สรุปความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล ผูท้รงคุณวุฒิล าดับที่ 1  

2) รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  หนูสอน ผูท้รงคุณวุฒิล าดับที่ 2 

3) นายแพทย์ปิยะ  ศริิลักษณ์   ผูท้รงคุณวุฒิล าดับที่ 3 

4) นายสุรินทร์  ใจมั่น    ผูท้รงคุณวุฒิล าดับที่ 4 

5) นายไพรัช  วงศ์จุมปู    ผูท้รงคุณวุฒิล าดับที่ 5 

2. สัญลักษณ์ 

สัญลักษณ ์ หมายถึง ผ่าน 

สัญลักษณ ์ หมายถึง มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเตมิ 

3. เน้ือหาของการแสดงความคิดเห็น 

 

เนื้อหา ความคดิเห็นของผูท้รงคณุวฒุิ ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 รหัส และชื่อหลักสูตร       

1.2 ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา       

1.3 วิชาเอก      1.ไมม่วีชิาเอก (4) 

1.4 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด

หลักสูตร 

      

1.5 รูปแบบของหลักสูตร       

1.6 สถานภาพของหลักสูตรและ

การพจิารณาอนุมตัิ/เหน็ชอบ

หลักสูตร 

     1.ควรพิจารณาระยะเวลาในการพัฒนาให้ทนัตอ่

ปีการศึกษา 2560 (2) 

1.7 ความพรอ้มในการเผยแพร่

หลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  

      

1.8 อาชีพที่สามารถปฏิบตัิไดห้ลัง

ส าเร็จการศึกษา  
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1.9 ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัว

ประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิ

การศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ      

หลักสูตร 

     1.ปรญิญาเอกบางท่านไมต่รงหรอืสอดคล้องกับ

หลักสูตรที่จะเปิดอาจจะมีปญัหาท้วงติงตาม

เกณฑ์ 2558 ได้ (1) (2) 

 

1.10 สถานที่จัดการเรยีนการสอน      1. ควรมีแหล่งฝึกงานในชุมชน 

1.11 สถานการณ์ภายนอกหรือการ

พัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา

ในการวางแผนหลักสูตร 

     1.ตรวจสอบรายละเอยีดขอ้มลูที่น ามาเขียนว่า

ถูกต้องหรอืไม่ เชน่ แผนฯ (2559-2562) ไม่

ทราบว่าคอือะไร ตาราง 1 และ 2 ไม่ปรากฏ เป็น

ต้น (1) 

2.ปัญหาสุขภาพในพืน้ที่ (2) 

3.แสดงปัญหาความเจ็บปว่ยแล้วเชื่อมาถงึค าว่า 

“กล่าวคอืยงัขาดบุคลากรด้านสาธารณสุข.....” ดู

เหมือนไม่ใชเ่หตุผลต่อกัน (3) 

 

1.12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 

11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ

ความเก่ียวข้องกับพันธกจิสถาบัน 

        1.ยงัไม่ทราบรายละเอยีดครบถว้น เพียงพอ (1) 

1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่น

ที่ เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่น

ของสถาบัน 

     1.ไมม่ี (4) 

1.14 การบรหิารจัดการ      1.เลขข้อ ดตูรวจสอบด้วย (1) 

2.ไม่แน่ใจมีกรรมการชุดใดทีจ่ะก าหนดทิศทาง

หลักสูตรให้สอดคลอ้ง+ตอบสนองต่อความ

ต้องการในการใช้บัณฑิตหรอืไม ่

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

2.1 ปรัชญาความส าคัญและ

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

     1.ความส าคัญของหลักสูตรยงัไม่ชัดเจนและ

ซ้ าซ้อนกันข้อ 11-12 ในหมวดที่ 1 (1) 

2. วตัถุประสงคข์องหลักสูตรบางข้อไม่ชัดเจน (1) 

3.สรา้งจุดเดน่ของหลักสูตรทีม่ีลักษณะของ

ตนเอง (2) 
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      4. ขาดจดุเช่ือมที่ชัดเจนระหวา่งปัญหาสุขภาพกับ

ส่วนขาดในระบบสุขภาพดา้นบุคลากรที่ส่งผลท า

ให้ต้องผลติบุคลากรตามหลักสูตรนี้ (3) 

2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง      1.ควรระบุจ านวน/ร้อยละ ของหลักฐาน ตัวชีว้ัด

ด้วย (1) 

2.ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคอ.1 และ

สภาวิชาชีพสาธารณสุข (2) 

3.แผนการพัฒนาหลักสตูรส่วนกลยุทธ์ (3) 

ติดตามความต้องการผู้ใช้ .... แต่หลักฐานกล่าว

ใน (4) คอืการประเมินความพอใจการใชบ้ัณฑติ

...คดิวา่ไมน่่าสอดคล้องกันเพราะ “ความ

ต้องการ” นั้นไมใ่ช่ประเมินเฉพาะหน่วยงานผู้ใช้

ต้องประเมนิ “ความตอ้งการของระบบคอื

ประเมินมากกวา่ (4) (3) 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

3.1 ระบบการจัดการศึกษา      1.เปลี่ยนจาก “ไมม่ี” เป็น “.......” เผื่ออนาคตหากมี

จะได้ด าเนินการได้ (1) 

3.2 การด าเนินการหลักสูตร      1.เปิดช่อไวก้รณจีัดเป็นแบบอื่น-ชว่งเวลาอื่นๆ บา้ง 

(1) 

2.ปัญหานิสิตแรกเขา้ มปีระเด็นอ่ืนๆ อกีหรอืไม่ เชน่

การปรับตัว การท างาน การเรียน ครอบครัว (1) 

3. สัดสว่นอาจารย์ต่อนสิิต (1) 

3.3 หลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน      1.ปรับค าอธิบายรายวชิาบางส่วนตามเอกสาร มคอ.

2 (1) 

2.ตรวจสอบรายละเอยีดให้ถูกตอ้ง ครบถ้วน (1) 

3.ตรวจเช็คกับ มคอ.1 ว่าสอดคล้องหรือไม ่(2) 

4.เร่ิมพัฒนาอาจารยใ์ห้เข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ 

(2) 

5.อาจารย์ประจ าล าดับท่ี 3 คณุวุฒไิมต่รงกับ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหนา้ 3 (4) 

6.ไม่มรีายวชิาท่ีจะสอนให้มี systematic thinking 

เพราะในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ 3 ต้องการให้

สามารถพัฒนาด้านการสาธารณสุขอยา่งเป็นระบบ

สิ่งส าคัญในปัจจุบันบัณฑิตไมไ่ดข้าดองค์ความรู้  
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      แตอ่าจขาดการคดิเชงิระบบและการคิดอยา่งเป็น

ระบบ (3) 

7.อาจารย์ผู้สอนควรเป็นผู้มคีวามรู้และ

ประสบการณ์จากหน่วยงานดา้นสาธารณสุขเพิ่มเตมิ

จ านวน 1-2 คน (5) 

3.4 องคป์ระกอบเกี่ยวกับ

ประสบการณภ์าคสนาม 

      1.ไมม่ ี(4) 

2.การฝึกงานในชุมชน (Community health 

management Practicum) ควรมีการประเมินคัดเลอืก

แหลง่ฝึก รวมท้ังปรึกษาแหล่งฝกึให้คัดเลอืกแหลง่

ฝึกท่ีมีความพร้อมท้ังดา้นผู้ปฏบัิตงิาน, สถานท่ี หรือ

มกีารเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแหล่ง

ฝึก (5) 

3.5 ข้อก าหนดเก่ียวกับการท า

โครงงานหรอืงานวิจัย 

      

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ

ของนสิิต 

     1.พจิารณาให้สอดคลอ้งกับ มคอ.1 (1) 

2.เนื้อหาข้อ 2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใชใ้นการ

พัฒนาการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ข้อยอ่ย 

2.1.2.2 ก าหนดให้มรีายวชิามกีารออกแบบและ

จัดการเรียนการสอน รายละเอยีดการออกแบบและ

จัดการเรียนการสอนให้เพิ่มในรายวชิาความ

รับผิดชอบหลัก ได้แก่สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

และเพิ่มรายละเอยีดค าอธิบายรายวชิาเนน้ดา้น

คุณธรรมและจรยิธรรมให้ชัดเจน (5) 

4.2 การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่

ละดา้น 

     1.พจิารณาให้สอดคลอ้งกับ มคอ.1 (1) 

4.3 แผนที่แสดงการกระจายความ

รับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

จากหลักสตูรสู่รายวิชา        

(Curriculum Mapping) หลักสตูร 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ 

5.1 กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ใน

การให้ระดับคะแนน 

       

5.2 กระบวนการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

     1.ส ารวจความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตควรส ารวจที่

ละเอยีด ไม่ให้เป็นความพงึพอใจที่เป็นความรู้สกึ

โดยรวม แตค่วรมจีุดที่ใหผู้้ใชไ้ดพ้จิารณาถึงความรู้ 

ความสามารถในการปฏบัิตงิานของบัณฑิตท่ีเกิดขึ้น

และประจักษไ์ด้ (3) 

5.3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา

ตามหลักสตูร 

      

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์

6.1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์

ใหม่ 

     1.ควรเสริมความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์จริง

ของระบบหรือหนว่ยงานท่ีต้องการใชบั้ณฑิตเพราะ

จะได้สอนบัณฑิตแบบมุง่ตรงประแด็น 

6.2 การพัฒนาความรู้และทักษะ

ให้แกค่ณาจารย์ 

      

หมวดท่ี 7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

7.1 การบรหิารหลักสูตร       

7.2 การบรหิารทรัพยากรการเรยีน

การสอน 

      

7.3 การบรหิารคณาจารย ์      1.ควรก าหนดอาจารย์ใหม่มีผลงานทางวิชาการ (2) 

2.เพิ่มอาจารย์พิเศษที่มคีวามรู้ประสบการณ์จาก

หนว่ยงานดา้นสาธารณสุข (5) 

7.4 การบรหิารบุคลากรสนับสนุน

การเรียนการสอน 

      

7.5 การสนับสนนุและการให้

ค าแนะน านิสติ 

      

7.6 ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน สังคม และหรอื

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 

     1.ควรมผีลส ารวจมาอา้งอิง (1) 

2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) 
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7.7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

     1.ตรวจสอบเกณฑ์ให้เป็นไปตามาตรฐาน (3.5-3.51) 

(1) 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

8.1 การประเมินประสิทธิผลของ

การสอน 

      

8 .2  ก ารป ระ เมิ น ห ลั กสู ต รใน

ภาพรวม 

      

8.3 การประเมินผลการด าเนินงาน

ตามรายละเอียดหลักสูตร 

      

8.4 การทบทวนผลการประเมิน

และวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 

ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3314 

08-9182-8344 

Email Ovp48@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2523 Dr.P.H. (International Health)  

School of Public Health, Tulane University, USA 

พ.ศ. 2528 Board of Clinical Preventive Medicine 

แพทยสภา กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2521 MPH & TM, School of Public Health and Topical Medicine,    

Tulane University, USA 

พ.ศ. 2514 แพทยศาสตรบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2512 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

 

 

 



134 
 

 

 

ผลงานวิชาการ 

องอาจ  วิพุธศิริ. การวิจัยเพื่อชุมชน, วารสารอนามัยและสิ่งแวดล้อม  2525  ;  5  :  5-11.(คัดจาก
ต าราวิชาการใน การวิจัยชุมชนทางการแพทย์. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,  2528 

องอาจ  วิพุธศิริ. ความคิดเห็นของอาจารย์และแพทย์เกี่ยวกับการฝึกอบรมเวชศาสตร์ชุมชนส าหรับ
แพทย์โรงพยาบาลอ าเภอในประเทศไทย, จุฬาลงกรณ์เวชสาร  2527;28:131-9.  

องอาจ  วิพุธศิริ. การวิจัยเชิงพรรณนา. ใน : การวิจัยชุมชนทางการแพทย์. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2528:33-74. 

องอาจ  วิพุธศิริ. การบริหารโครงการวิจัย. ใน  :  การวิจัยชุมชนทางการแพทย์. กรุงเทพฯ  :  
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2528:257-84. 

องอาจ  วิพุธศิริ, บดี  ธนะมั่น, วินัย  วิรยิะกิจจา : วิชาเวชศาสตร์ชุมชน 3  :  โปรแกรมสอนเพื่อความ
พร้อมในการบริหารงานโรงพยาบาลชุมชน, จุฬาลงกรณ์เวชสาร  2528  ;  29  :  607-16. 

องอาจ  วิพุธศิริ. หลักและวิธีการควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบในไวรัสตับอักเสบบ,ี แนวทางการวิจัยและ
กลวิธีหลักในการควบคุม. กรุงเทพฯ  :   ส านักพิมพ์ MEDIPRESS, 2529. 

องอาจ  วิพุธศิริ, บดี  ธนะมั่น, ไพบูลย์  โลหส์ุนทร, ทัสสนี  นุชประยูร, มุน ี เศรษฐบุตร, พรณรงค์  
โชติวรรณ : ประเมินผลการอบรมนสิิตแพทย์เวชปฏิบัติด้านการบริหารงานโรง-พยาบาล
ชุมชน. จุฬาลงกรณ์เวชสาร  2529  ;  30  :  641-51. 

องอาจ  วิพุธศิริ. โรคเอดส์และการป้องกัน, วารสารสุขศกึษา  2530  ;  8  :  9-17. 
องอาจ  วิพุธศิริ, บดี  ธนะมั่น,  ทัสสนี  นุชประยูร, พรณรงค์  โชติวรรณ, สมรัตน ์ ชาญ-ฤทธิ,์ มยุรี  

จริวิศิษฎ์, และคณะ : ปัญหาสุขภาพอนามัยชาวแฟลตดินแดง, จุฬาลงกรณ์เวช-สาร  2530  
;  31  :  803-8. 

Viputsiri O. The Road to Quality Improvement, Chula Med J 1995  ;  39  :  863-5. 
Viputsiri O. Donor satisfaction survey as a strategic retention goal at National Blood Center of Thai 

Red Cross Society, Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine 1996 ;  6  :  
100-11. 

Viputsiri O. Sriratanaban J, Jirawisit M. Installation of TQM in Public Hospitals, Health Systems 
Research Journal 1996  ;  4  :  148-57. 

Viputsiri O. Safe Blood Donation in Thailand. Final Report of Asia Regional Workshop on Blood 
Donor Recruitment and Retention, Jointly organized by the International Federation of Red 
Cross and Red Crescent Societies and the Hong Kong Red Cross, Hong Kong 1996  : 19 
July – 3 August  :  47-9. 

Viputsiri O, Nuchprayoon, C, and Supanam A. Donor Satisfaction as A Strategic Retention Goal. 
Final Report of Asia Regional Workshop on Blood Donor Recruitment and Retention, Jointly 
organized by the International Federation of Red Cross and Crescent Societies and the 
Hong Kong Red Cross, 1996  :  29  July – 3  August  :  50-58. 
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Viputsiri O. Low Risk Blood Donors. Proceeding of Annual Academic Meeting on Transfusion 
Medicine Towards The Millennium, Nikko Hotel, Bangkok, 1997  :  20 – 21  March  :   
34-36. 

Viputsiri O. Health Promotion into The 21st Century. Strategic Analysis Report for National Health 
Promotion Policy Development. Bureau of Health Promotion, Ministry of Public Health. 
August 13, 1997. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ 

Assistant Professor Rung Wongwat, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล รุ่ง วงศว์ัฒน ์

รหัสประจ าตัวประชาชน 36404003XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวชิาอนามัยชุมชน 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวชิาอนามัยชุมชน 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3305 

08-1675-7359 

Email rwongwat@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2552 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2541 ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ประชากรศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2536 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
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ผลงานวิชาการ 

นิศาชล ลิ้มวิเศษศิลป์ และรุ่ง วงศ์วัฒน์. (2559). พฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของ

บุคลากรโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการบัณฑิตศกึษา. พะเยา: 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

สุนันทา ค าบุญเรอืง และรุ่ง วงศ์วัฒน์. (2559). คุณภาพชวีิตของผูสู้งอายุ ต าบลดอยฮาง อ าเภอ

เมืองเชยีงราย จังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการบัณฑติศกึษา. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ จูหว้า 

Assistant Professor Somkid Juwa, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล สมคิด จูหวา้ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36499001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตรจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3317 

08-1675-7359 

Email sjuwa@hotmaill.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2540 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยราชภัฎพบิูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2537 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 

 

  

ผลงานวิชาการ 

สมคดิ จูหว้า. (2556). ประสิทธิผลของรูปแบบการมสี่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุม        

โรคไข้เลือดออกในเขตอ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย. Proceedings การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 2. วันที่ 17-18 มกราคม 2556, หน้า 147-160. 

สมคดิ จูหว้า และคณะ. (2557). การประเมนิความเสี่ยงทางสุขภาพจากการบริโภคพืชผักในกว๊าน

พะเยา ของประชาชนที่อาศัยรอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. Proceedings การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3. วันที่ 23-24 มกราคม 2557, หน้า 75-84. 

สมคดิ จูหว้า และรุ่ง วงศว์ัฒน์. (2557). การประเมนิการปนเปื้อนสารตะกั่วในหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวและ

ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการบริโภคน้ าก๋วยเตี๋ยว. Proceedings การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ราชภัฎสุราษฏร์ธานีวจิัย ครั้งที่ 10 วันที่ 20-21 พฤศจกิายน 2557.   

สมคดิ จูหว้า และคณะ (2559). รูปแบบการมสี่วนรว่มของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ           

ราชภัฎเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559, หน้า 1493-1504. 

เอือ้มพร จูหว้า และสมคดิ จูหว้า. (2558). ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับสภาวะฟันผุในกลุ่มเด็กนักเรียน

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านทับผึ้ง อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย. ในการประชุม

วิชาการการประชุมวิชาการบัณฑติศกึษา ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 เมษายน 2558. พะเยา  

ประเทศไทย (Proceeding). 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี 

Assistant Professor Somchai Jadsri, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล สมชาย จาดศรี 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36498001XXXXX  

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวชิาอนามัยชุมชน 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธินต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวชิาอนามัยชุมชน 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธินต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3304 

08-1284-0429 

Email baiyok@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ. 2549 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตรอ้น) 

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2536 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ (อายุรศาสตร์เขตร้อน) 

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2526 วิทยาศาสตร์บัณฑติ (เทคนิคการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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ผลงานวิชาการ  

สงกรานต์ เสนนันตา และสมชาย จาดศรี. (2558). ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่

ของสามเณรโรงเรียนพระปริยัตธิรรมวัดพระธาตุแชแห้ง พระอารามหลวง อ าเภอภูเพียง 

จังหวัดน่าน. การประชุมวิชาการบัณฑิตศกึษา. 

อมรรัตน ฟา้แลบ และสมชาย จาดศรี. (2558). ปัจจัยที่มผีลตอความเครียดในการปฏิบัติ งานของ

บุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการ สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง จังหวัดพะเยา  

อารีวรรณ กันทะสอน และสมชาย จาดศรี. (2558). ปจจัยส าคัญที่เกี่ยวของกับภาวะโลห ิตจางใน

หญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลสอง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่. 

พงษศักดิ์ ตักเตอืน และสมชาย จาดศรี. (2558). ผลกระทบของการดื่มสุราตอสุขภาพของผู้ดื่มสุรา            

ในต าบลขุนควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา. 

สุนันทา วงศชัย และสมชาย จาดศรี. (2558). ผลการเคลือบหลุมรองฟันในเด็กนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อระยะเวลา ผา่นไป 2 ป เครือขายสุขภาพเชยีงค า–ภูซาง จังหวัดพะเยา 

พีรดา ไทยเก่ง และสมชาย จาดศรี. (2558). ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง

โรคความดันโลหิตสูงในเขตโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ 

พิตตนิันท ทะนันชัย และสมชาย จาดศรี. (2558). ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อกลุ่ม

เสี่ยงสูงโรคเบาหวาน ในเขตโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ 

Assistant Professor Sanhawat Chaiwong, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล สัณหวัช ไชยวงศ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35605000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 086-9291069 

Email c_sanhawat@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2536 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2536 สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
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ผลงานวิชาการ 

Sanhawat Chaiwong, Somnuk Chewakiatyingyong, Pongladda Phanseub and        

                Tippawan Chaiwong. Health belief and self-care for 

                      liver cancer precaution in patients who had dyspepsia symptom in Dok Kham   

                Tai district Phayao province. 1st research Phayao. Jan 13rd – 14th , 2012. 

Sanhawat Chaiwong, Suthipong Sthiannopkao, Wisa Supanpaiboon, Supaporn Chuenchoojit,  

                Kanungnit Pupatwibul, Chanasorn Poodendaen, Kyoung-Woong Kim and   

                Prapa Nunthawarasilp. Urinary Cadmium Concentrations in a Population  

                Downstream From a Zinc Mining Area in Mae Sot District, Tak Province,  

                Thailand. 1st research of Sirindhorn College of Public health, Supanburee Thailand.  

                March, 19th – 21th 2012. 

Sanhawat Chaiwong, Chatchai Mekasak and Jeerarat Reaunngean. Classification and    

               Identification of Waste on Pong, Ngim and Mae Yom municipality.1st research  

               of Sirindhorn College of Public health, Supanburee Thailand . March, 19th – 21th 2012. 

Sanhawat Chaiwong, and Woranuch Wongcharoen. Knowledge and behavior of  

                iodine deficiency prevention on  thefirst trimester of pregnant women in    

                Phayao province. The 10th National and International Social Science Symposium  

               “Social Innovation for Sustainable Development in ASEAN Community Jan 15th , 2014.  

                Waing In hotel. Chaing Rai Thailand. 

Sanhawat Chaiwong, and Woranuch Wongcharoen. The risk behavior of myocardial   

   infraction in Pong district Phayao province. Nation University Conference 2014  

   on Higher Education and Development” with the scope of interest, "LAMPANG 2020  

   Gateway to ASEAN.” Jan 24th-26th, 2014. Auditorium hall, Nation university Lampang  

   Thailand. 

Sanhawat Chaiwong, and Surachai Titimoonand. Behavior and Risk assessment of  

                fluoride consumption  on the   first  trimester  pregnant women in Phayao  

                Province.Nation University Conference 2014 on Higher Education and Development”  

                with the scope of interest, "LAMPANG 2020 Gateway to ASEAN.” Jan 24th -26th,  

                2014.Auditorium hall, Nation university Lampang Thailand. 

 



144 
 

 

 

 

Sanhawat Chaiwong, and Phaphun Hirunbannasan. Knowledge and behavior of  

                fluoride consumption in the first trimester pregnant women at Phayao   

                province.  Nation University Conference 2014 on Higher Education and Development”  

                with the scope of interest, "LAMPANG 2020 Gateway to ASEAN.” Jan 24th-26th, 2014   

                Auditorium hall, Nation university Lampang Thailand. 

Sanhawat Chaiwong, Surachai Titimoon, Phaphun Hirunbannasan and Woranuch Wongcharoen.  

                Blood and Urine fluoride and Iodine, and blood thyroid Functions tests in 1st  

                trimester pregnant women in phayao province, Thailand. XXXIIND Conference of   

                the international society for fluoride, fluorosis prevention : from research at the cellular  

                level to mitigation Chaing Mai, Thailand, Nov 25th – 28th, 2014. 

Sanhawat Chaiwong, and YotthananLanakand. The Concentration of Urinary  

                Fluoride of Health Village Volunteer in Ma KhueaChae sub-district  

                MueangLamphun Province.Local Economy Development ,Dec 13rd-14th, 2014          

                Auditorium hall, Nation university. 

Sanhawat Chaiwong, and SomjetYotalai. Incidence and prevention behavior of  

                IntestinalHelminthiasisamong Novicesof Ratbumrungwittayaschool,Thung  

                ChangDistrict,Nan. 

Sanhawat Chaiwong, and Piyanush Wannaprawesh. Risk factors for lung cancer  

                in the male Thoen, Lampang Province. Local Economy Development, 

                Dec 13rd-14th , 2014 Auditorium hall, Nation university Lampang Thailand. 

Sanhawat Chaiwong, and Jaras Sutthaluang. The Needs of the evelopment of 

                Standard Dataset of Medical and Health of Health Personnel in the Health  

                Promoting Hospital, Nan Province. Local Economy Development ,Dec 13rd-14th  

                2014 Auditorium hall, Nation university Lampang Thailand. 

Sanhawat Chaiwong, and Dares Sinsakulwiwat. The Food Sanitation and Coliform     

                Bacteria Contamination of Restaurant in Thung Chang District ,Nan. Local    

                Economy Development ,Dec 13rd-14th ,2014. Auditorium hall, Nation university.    

                Lampang Thailand 
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Sanhawat Chaiwong,  Yotthanan Lanak, Supoj Chamnanaprai, Chatpat Kongpun and  

                VeeraponJundeeying, Urinary Fluoride of village health volunteers in Ma    

                KhueaChae district Lumphun province. The 3rd International Symposium on    

                Fundamental and Applied Sciences (ISFAS) March 22nd-24th, 2015. Osaka, Japan. 
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ประวัติ 

ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ 

Katekaew Seangpraw, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล เกษแก้ว เสียงเพราะ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 34513001XXXXX  

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวชิาอนามัยชุมชน 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวชิาอนามัยชุมชน 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3234 

08-1912-8708 

Email eungkaew@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 สาธารณสุขศาสตรดุษฎบีัณฑติ (นานาชาติ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2550 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สุขศกึษาและพฤติกรรมศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรบัณฑติ (สุขศกึษา)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 
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ผลงานวิชาการ  

Katekaew Seangpraw, Ratana Somrongthong and Poranee Srisawasdi. (2014). Supportive 

Pattern of Children and families Affected by Infection of HIV/AIDS in  Muang District 

Prayao Province: A Qualitative Study. European Journal of Scientific Research, Volume 

125, No 2 October, 465-474.  

เกษแก้ว เสียงเพราะ และศศวิิมล บุตรสีเขียว. (2556). การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุข และเครือข่ายสุขภาพระดับต าบลในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมเอดส์ 

ต าบลบ้านต  า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, ปีที่ 43 ฉบับที่ 3, 

243-257. 

Seangpraw Katekaew. and Sresumatchai Vanvisa. (2016). Knowledge attitude perceived self-

efficacy and behavior related to sexual risk behavior among university students in north 

Thailand. Journal of Health Research, Volume 30, Number 2, 127-34. 

เกษแก้ว เสียงเพราะ, วรยุทธ นาคอา้ย และวิชาญ ปาวัน. (2559). ความชุกและปัจจัยที่มผีลตอ่

พฤติกรรมการป้องกันโรคหนอนพยาธิที่ตดิต่อผา่นดินของนักเรียนโรงเรยีนต ารวจตระเวน

ชายแดน จังหวัดแม่ฮอ่งสอน ประเทศไทย. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, ปีที่ 46  ฉบับที่ 1,  

16-30. 

Rungrueng Kitphati, Katekaew Seangpraw, Monchanok Choowanthanapakorn, and Thitima 

Wongsaroj. (2016). Community Participant for Behavior Development to Prevention 

Opisthorchiasis among People in a Rural Area of Lower North Thailand. (In progress of 

publication). 

Katekaew Seangpraw, Rattana Somrongthong, Monchanok Choowanthanapakorn, and Ramesh 

Kumar. (2016). The effect of sex education and life skills for preventive sexual risk 

behaviours among University of Students Thailand. (In progress of publication). 

Katekaew Seangpraw. (2015). Oral presentation Entitled: Sexual Risk Behavior among University 

Students in Phoyao Province Thailand: A Situation Analysis. The 47th APACPH Conference 

in Bandung, Indonesia. 

Katekaew Seangpraw. (2015). Oral presentation Entitled: Effectiveness of a life skill model for 

prevention sexual risk behaviors among university students in Phayao Province, Thailand: 

A quasi-experimental. The Macrojournals Conference, New York, USA.  
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Katekaew Seangpraw, Monchanok Choowanthanapakorn and Wasuchon Chaichan. (2016). Oral 

presentation Entitled: Quality of Life and Related Factors among Elderly in Phoyao 

Province Thailand.  APRU Global Health Workshop 2016, University of New South Wales:  

Sydney, Australia.  

  

ผลงานวิจัย    

เกษแก้ว เสียงเพราะ. (2555). โครงการวจิัยการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข                   

และเครือข่ายสุขภาพระดับต าบลในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมเอดส์ ต าบลบ้านต  า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. : งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา. 

เกษแก้ว เสียงเพราะ. (2556). โครงการวจิัยการพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบ

จากเอชไอวีและโรคเอดส์ จังหวัดพะเยา (Model Development to Helping  children’s 

Affected of HIV and AIDS in Phayao Province) : งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา. 

เกษแก้ว เสียงเพราะ. (2557). โครงการวิจัยการศกึษารูปแบบประสิทธิผลของสื่อต้นแบบ                       

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอ่การป้องกันโรคหนอนพยาธิในโรงเรียนประถมศึกษา พืน้ที่        

ถิ่นทุรกันดารและแผนภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชด าริฯ จังหวัดน่าน: งบประมาณสนับสนุน  

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.  

เกษแก้ว  เสียงเพราะ. (2558). โครงการวิจัยผลของโปรแกรมทักษะชีวติต่อการป้องกันโรคติดตอ่         

ทางเพศสัมพันธ์และการตัง้ครรภท์ี่ไม่พงึประสงค์ในนักศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย 

(Effect of a Life Skills Program for the Prevention of Sexual Transmitted Infection and 

Unwanted Pregnancy among Students at University of  Phayao Thailand): งบประมาณ

แผ่นดนิ มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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ประวัติ 

ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง      

Narongsuk Munkong, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง      

รหัสประจ าตัวประชาชน 17202000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3235 

084-1400-249 

Email jittmunkong@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวดัปทุมธานี 

พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตร์การแพทย์)  

(เกียรตนิิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
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ผลงานวิชาการ  

Publications 

Munkong N, Hansakul P, Yoysungnoen B, Wongnoppavich A, Sireeratawong S, Kaendee N., 

Lerdvuthisopon N.  (2016 ). Vasoprotective effects of rice bran water extract in rats fed a 

high-fat diet. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, Volume 6, 778–784.  

Naowaboot J, Piyabhan P, Munkong N, Parklak W, Pannangpetch P. (2016 ). Ferulic acid 

improves lipid and glucose homeostasis in high-fat diet-induced obese mice. Clinical and 

Experimental Pharmacology and Physiology, Volume 43,   242-250. 

Vongthoung K, Kamchansuppasin A, Temrangsee P, Munkong N, Kaendee N, Lerdvuthisopon N.  

(2016). Effects of Benjakul water extract on pancreas in high-fat diet fed rats. 

Thammasat Medical Journal, Volume 16, 11-25. 

Rabalert J, Munkong N, Parklak W, Lerdvuthisopon N. Effects of rice bran oil and oleic acid on 

lipid accumulations  in 3T3-L1 cells. (In press). Thammasat Medical Journal. 

 

Oral and poster presentations 

Parklak W, Munkong N, Sumnuk S, Lerdvuthisopon N. (2016). Rice bran water extract improves 

insulin-signaling and glucose-sensing gene expression in the pancreas of high-fat diet-

induced obese rats. Patient-Centered Care, Jun 20-22, 2016, Faculty of Medicine, 

Thammasat University, Pathum Thani, Thailand (Second-best oral presentation). 

Munkong N, Parklak W, Sumnuk S, Kaendee N, Hansakul P, Yoysungnoen B, Lerdvuthisopon N. 

(2015). Vasculoprotective effects of rice bran water extract from Khao Dawk Mali 105 in 

high fat diet-fed rats. Misconception in Everyday Practice, Oct 14-16, 2015, Faculty of 

Medicine, Thammasat University, Pathum Thani, Thailand (Second-best oral 

presentation). 

Munkong N, Kaendee N, Sireeratawong S, Lerdvuthisopon N. (2014). Preventive effects of rice 

bran extract on cardiac energy metabolism-related genes expression in rats fed a high fat 

diet. The 8th Thailand Congress of Nutrition, Oct 6-8, 2014, Bangkok International Trade 

and Exhibition Center (BITEC), Bangkok, Thailand (Abstract selected award). 

Sumnuk S, Munkong N, Parklak W, Lerdvuthisopon N. (2016). Effect of rice bran water extract on 

high-fat diet-induced oxidative damage in rat liver. Patient-Centered Care, Jun 20-22, 
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2016, Faculty of Medicine, Thammasat University, Pathum Thani, Thailand (Best poster 

presentation). 

Munkong N, Parklak W, Sumnuk S, Kaendee N, Lerdvuthisopon N. (2015). Rice bran extract 

prevents high-fat diet-induced upregulation of NF-κB gene expression and histologic 

abnormalities in the rat hearts and aortas. The 9th Thailand Congress of Nutrition, Oct 21-

23, 2015, Royal Paragon Hall, Bangkok, Thailand. 

Parklak W, Munkong N, Sumnuk S, Kaendee N, Lerdvuthisopon N. (2015). Preventive effects of 

rice bran water extract on pancreatic islet cells senescence in rats fed a high-fat diet. 

Misconception in Everyday Practice, Oct 14-16, 2015, Faculty of Medicine, Thammasat 

University, Pathum Thani, Thailand (Best poster presentation). 

Kamchansuppasin A, Munkong N, Vongthoung K, Temrangsee P, Lerdvuthisopon N. (2015). 

Effects of Benjakul supplementation on lipid metabolism-related to genes expression in 

rats fed with high-fat diet. 12th Asian Congress of Nutrition, May 14-18, 2015, Yokohama, 

Japan. 

Munkong N, Kaendee N, Sireeratawong S, Lerdvuthisopon N. (2014). The comparative effect of 

rice bran extract on rats fed a high-fat diet for 4 versus 16 weeks. 62nd International 

Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product 

Research, Aug 31-Sep 4, 2014, University of Minho, Campus de Azurem, Guimarães, 

Portugal. 
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ประวัติ 

ดร.ทววีรรณ ศรสีุขค า 

Taweewun Srisookkum, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล ทวีวรรณ ศรสีุขค า  

รหัสประจ าตัวประชาชน 36599006XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3234 

08-5054-3563     

Email toon8066@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา    

 พ.ศ. 2557 เกียรตบิัตรการปฏิบัติการฉุกเฉินนอก โรงพยาบาลส าหรับพยาบาล

วิชาชีพวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิทร ขอนแก่น  

  กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น 

 พ.ศ. 2556 ประกาศนยีบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  

  (การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น) วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพะเยา 

 พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหดิล             

จังหวัดนครปฐม 

 พ.ศ. 2535 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การเจรญิพันธุ์และวางแผนประชากร) 

 มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

 พ.ศ. 2531 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)   

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดสุโขทัย 
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 พ.ศ. 2527 ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ช้ันสูง                     

(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพิษณุโลก 

     จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานทางวชิาการ 

การตีพมิพ์ในวารสาร 

Orathai Srithongtham, Taweewun Chaleechrua, Bancha Promdit.  (2013). The Process of  Policy 

Implementation: The Policy of HIV/AIDS Prevention in Youth Groups in Thailand. Sociology 

Study,  March, Volume 3, Number 3:1-10. 

Chaleekrua, T and Phlanoi,  S. (2011). A Paradigm of Emergency Volunteering: The case of a 

remote rural area in Thailand. Prehospital and disaster Medicine; 26 (supplement1): 151. 

 

การน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ 

Taweewun Chaleekrua. (2015). The participation model of prehospital care for aging people:            

A case of Thailand. The 8 th Asian conference for Emergency Medicine November 7-10, 

2015 Taipei International Conventional Center, Taiwan. (Poster Presentation)       

Chaleekrua, T., (2012) The intention model of condom using among the youth in the communities 

of Thailand.  In  The 2012 International Conference on Humanity, Culture and Society  

29-30 December, 2012 HongKong, PR China (Proceeding) Best paper award  

Orathai Srithongtham and Taweewun Chaleechrua, Bancha Promdit. (2012). The Process of  

Policy Implementation: The Policy of HIV/AIDS Prevention in Youth Groups in Thailand. In  

The 2012 International Conference on Social Science and Humanity, 10-11 March  2012 

Chennai, India (Proceeding) 

 

การน าเสนอผลงานระดับชาติ 

ทววีรรณ ชาลีเครอื, เพ็ญนิภัท  นภรีงค์ และเทพนฤมิตร  เมธาวิน. (2559). ความตอ้งการจ าเป็น 

 ของชุมชนด้านการดูแลก่อนถึงโรงพยาบาลส าหรับผูสู้งอาย ุกรณีศกึษาจังหวัดพะเยา         

ในประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “Perspective in 

Multidisciplinary Research & Practice in Health science 2016” วันที่ 26 มกราคม 2559            

ณ มหาวิทยาลัยมาฟ้าหลวง (Proceeding) 
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สุมินตรา แสนแก้วกาศ, ทวีวรรณ ชาลีเครือ, เทียนทอง ต๊ะแก้ว, นงลักษณ์ แก้วทอง และเธียรชัย   

คฤหโยธิน. (2558). ผลผลิตการฝึกปฏิบัติงานและการจัดกลุ่มรายการปฏิบัติการแพทย์ของ

นิสติเวชกิจฉุกเฉิน  มหาวิทยาลัยพะเยา.ใน การประชุม The 3 th Emergency Medical 

Technician Annual Conference (EMTAC 2015) วันที่ 20-23 เมษายน 2558                             

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (Oral presentation) 

ธนัชญา ชัยมณีวรรณ์ และทววีรรณ  ชาลีเครอื. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับการ

ตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลดอกค าใต้ ของสตรใีนต าบลดอนศรชุีม อ าเภอดอกค าใต้ 

จังหวัดพะเยา. ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการบัณฑิตศกึษา ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 

เมษายน 2558. พะเยา : ประเทศไทย (Proceeding) 

ทิพยรัตน์ กันทะ และทววีรรณ ชาลีเครือ. (2558). ปัจจัยที่มผีลตอ่พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่ม

เสี่ยงโรคเบาหวาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง              

จังหวัดน่าน. ในการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการบัณฑติศกึษา ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 

เมษายน 2558. พะเยา ประเทศไทย (Proceeding) 

สุธาธินี  สุขจริง และทววีรรณ  ชาลีเครอื. (2558). ปัจจัยที่มผีลตอ่พฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมูบ่้านในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลออย อ าเภอปง              

จังหวัดพะเยา. ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการบัณฑิตศกึษา ครั้งที่ 1  วันที่ 4-5 

เมษายน 2558. พะเยา : ประเทศไทย (Proceeding) 

วรางคณา วงคธ์ีรวัฒน์ และทววีรรณ ชาลีเครอื. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยแก๊ต อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. ในการประชุมวิชาการ

บัณฑติศกึษา ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 เมษายน 2558. พะเยา ประเทศไทย (Proceeding) 

อรุณ ีหล้าเขียว และทวีวรรณ ชาลีเครอื. (2558). ความฉลาดทางด้านสุขภาพและปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์ ต่อการรับประทานยาในผูป้่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านเปียงหลวง จังหวัดเชียงใหม.่ ใน “การสู่งานวิจัยระกับโลก” วันที่ 28-29 เมษายน 

2558 มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา กรุงเทพ ประเทศไทย (Proceeding) 

สุพรรณี ไชยวงศ ์และทววีรรณ ชาลีเครือ. (2558). ความพึงพอใจการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ

ปฏิบัติงานของพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลทั่วไป. ในการประชุมวิชาการ การประชุม

วิชาการบัณฑิตศกึษา ครัง้ที่ 1 วันที่ 4-5 เมษายน 2558. พะเยา ประเทศไทย (Proceeding) 
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อ าพรทิพย์ จันตาเรียน และทววีรรณ ชาลีเครอื. (2558). โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในการดูแล

พฤติกรรมตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ  

ต าบลบ้านดอกค าใต้ ต าบลแมต่ีบ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ใน การประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย 

ครั้งที ่4 วันที่ 28-30 มกราคม 2558. พะเยา ประเทศไทย (Proceeding) 

ทววีรรณ ชาลีเครอื และสุมลมาลย์ วงศใหญ่. (2556). ความต้องการของชุมชนด้านการดูแลฉุกเฉิน

ส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา.ใน การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ 14 วันที่ 

15-16 สิงหาคม 2556  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น (Proceeding) 

ทววีรรณ ชาลีเครอื, สุมลมาลย์ วงศใ์หญ่ และดวงดาว วงศส์ุเสน. (2556). ผลของโปรแกรมส่งเสริม

สมรรถนะแหง่ตนในการดูแลผูป้่วยที่บ้านของผูดู้แลป่วยต าบลทุ่งกล้วย จังหวัดพะเยา.           

ในการประชุมพะเยาวิจัยครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

(Proceeding) 

ทววีรรณ ชาลีเครอื, อรทัย ศรีทองธรรม และบัญชา พร้อมดษิฐ์. (2555).  ปัจจัยท านายความตัง้ใจ

การใชถุ้งยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนของประเทศไทยใน การประชุมพะเยาวิจัยครั้งที่ 1         

วันที่ 12-13 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา (Proceeding) 

 

ผลงานวิจัย    

ทววีรรณ ชาลีเครอื และคณะ (2556). การพัฒนารูปแบบการดูแลก่อนน าส่งสถานพยาบาลแบบมี

ส่วนรว่มส าหรับผูสู้งอายุ ในเขตลุ่มน้ าแมต่๋ า จังหวัดพะเยา. พะเยา: สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

และ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ทววีรรณ ชาลีเครือ และคณะ (2555). การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเ้พื่อการดูแลฉุกเฉินโดยใช้ชุมชน

เป็นฐานในกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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ประวัติ 

ดร.เทยีนทอง ต๊ะแก้ว 

Tienthong Takaew, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล เทียนทอง ตะ๊แก้ว 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35101004XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวชิาอนามัยชุมชน 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธินต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวชิาอนามัยชุมชน 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธินต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3234 

08-5039-7179 

Email Tienthong.tk@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต   

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2544 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2557 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2538 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)   

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 
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ผลงานวิชาการ  

เทยีนทอง  ต๊ะแก้ว. บทบาทครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุแบบองค์รวม ใน

ทัศนะของผูสู้งอายุ ครอบครัว และชุมชน ในอ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา. การประชุมพะเยาวจิัย 

4. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2557.หนา้ 88-93. 

ทวีวรรณ ชาลีเครือ และเทียนทอง ต๊ะแก้ว, เธียรชัย คฤหโยธิน. ผลผลิตการฝกึปฏิบัติงานและการจัด

กลุ่มรายการปฏิบัติการแพทย์ ของนิสติเวชกิจฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา. การประชุม

วิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพยาบาลรามาธิบดี; 2558. 

วงศกร  ราชปันติ บ และเทียนทอง  ต๊ะแก้ว. ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับ            

ความดันโลหิต ของผูป้่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ 

โรงพยาบาลสอง. การประชุมวิชาการระดับชาติพบิูลสงครามวิจัย. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบิูลสงคราม; 2558 หนา้ 292-298. 

วิจติรา ดวงขยาย และเทยีนทอง ต๊ะแก้ว. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกกับ

พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้านต าบลสบบง           

อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติครัง้ที่ 6. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา; 2558. หน้า 431-440. 

เพ็ญศร ีใจคะนอง และเทยีนทอง  ต๊ะแก้ว. การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างตน้ทุนชีวติกับทักษะชีวติ

และพฤติกรรมความรับผดิชอบ ของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนตน้ โรงเรียนสองพิทยาคม              

อ าเภอสอง จังหวัดแพร่. การประชุมวิชาการบัณฑิตศกึษา. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 

2558. หน้า 47-55. 

วชริะ หน่อแหวน และเทยีนทอง ต๊ะแก้ว. การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศกึษาตอน

ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์15 อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการ

บัณฑติศกึษา. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2558. หน้า 93-105. 

พัชรนิทร แซยาง และเทยีนทอง  ต๊ะแก้ว. พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงความดัน

โลหติสูง ในต าบลป่าแป๋ อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการบัณฑิตศกึษา. 

พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2558. หน้า 106-115. 

ภัควฬิกา โรงสะอาด, เทยีนทอง  ต๊ะแก้ว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่พฤติกรรมการรับประทานยาของ

ผูป้่วยความดันโลหิตสูงในเขตต าบลปอ  อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชยีงราย. การประชุม

วิชาการบัณฑิตศกึษา. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2558. หน้า 275-289. 

เทยีนทอง  ต๊ะแก้ว. การสร้างแกนน าจิตอาสาดูแลสุขภาพคนพิการที่บ้าน ในอ าเภอเมอืง จังหวัด

พะเยา. การประชุมพะเยาวิจัย5. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2559. หน้า 1,086-1,093. 
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สุปาณี  จนิาสวัสดิ์ และเทียนทอง  ต๊ะแก้ว. พฤติกรรมสุขภาพผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลวังเหนอื  

อ าเภอวังเหนอื จังหวัดล าปาง. การประชุมวิชาการบัณฑติศกึษา. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 

2559. หน้า 221-223. 

ค ารณ พงศ์กฤตญา และเทียนทอง ต๊ะแก้ว. ผลของโปรแกรมการเรยีนรูแ้บบมีสว่นรว่มต่อการรับรู้

และพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขต

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบ่อแก้ว อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่. การประชุมวิชาการ

บัณฑติศกึษา. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2559. หน้า 181-191. 

 

ผลงานวิจัย 

เทยีนทอง ต๊ะแก้ว. บทบาทครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุแบบองค์รวม ในทัศนะ

ของผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน ในอ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา. การประชุมพะเยาวิจัย 4. 

พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2557.หนา้ 88-93. 

ทวีวรรณ ชาลีเครือ และเทียนทอง ต๊ะแก้ว, เธียรชัย คฤหโยธิน. ผลผลิตการฝกึปฏิบัติงานและการจัด

กลุ่มรายการปฏิบัติการแพทย์ ของนิสติเวชกิจฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา. การประชุม

วิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3.กรุงเทพมหานคร: โรงพยาบาลรามาธิบดี; 2558. 

เทยีนทอง ต๊ะแก้ว. การสร้างแกนน าจติอาสาดูแลสุขภาพคนพิการที่บ้าน ในอ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา. การประชุมพะเยาวิจัย5. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2559. หน้า 1,086-1,093. 
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ประวัติ 

ดร.น้ าเงิน  จันทรมณี 

Namngern Chantaramanee, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล น้ าเงิน  จันทรมณี 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36601001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3314 

08-6661-9919 

Email Namngern19@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมทางการแพทย์) 

(ปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2551 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
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ผลงานวิชาการ  

น้ าเงิน จันทรมณี , เทวัญ ฉวางวงศานุกูล และ ศศิวิมล บุตรสีเขียว. การประเมินภาวะสุขภาพ     

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในกลุ่มแรงงานทอผ้า กรณีศึกษา จังหวัดพะเยา , พะเยา:      

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2554. 

น้ าเงิน จันทรมณี , เทวัญ ฉวางวงศานุกูล และ ศศิวิมล บุตรสีเขียว. การศึกษาภาวะสุขภาพ  

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในกลุ่มแรงงานทอผ้า กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา. การประชุม

วิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจ าปี 2554 “วิถีคน วิถีชุมชน 

วิถีแห่งปัญญา” วันที่  25 – 28 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัด

สงขลา.  

น้ าเงิน จันทรมณ,ี ศศวิิมล บุตรสีเขียว และเสกสรร ทองติ บ. การพัฒนารูปแบบการเรียนรูใ้นการแก้ไข

ปัญหาทางด้านการยศาสตร์ในการท างานหัตถอุตสาหกรรมทอผ้าไทลื้อ จังหวัดพะเยา.         

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 2 “นักวิจัยกับการพัฒนาประเทศ” วันที่     

17 - 18 มกราคม 2556 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา     

อ.เมือง จ.พะเยา.  

น้ าเงนิ จันทรมณี และศศวิิมล บุตรสีเขียว. ความตระหนักทางด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและ

ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานของกลุ่มทอผ้าด้วยมือ จังหวัดพะเยา. การประชุม

ทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่  2 “นักวิจัยกับการพัฒนาประเทศ” วันที่  17- 18 

มกราคม 2556 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง       

จ.พะเยา.  

ปาริชาติ ทิพย์นวล, น้ าเงิน จันทรมณี, บุญลือ ฉิมบ้านไร่, พรรณวดี สิงห์แก้ว, ศศิวิมล บุตรสีเขียว, 

ประกาศิต ทอนช่วย และ สายฝน ผุดผ่อง. สร้างความปลอดภัยโดยใช้ “ป้ายไฟ LED”             

ลดอุบัติเหตุในการใช้ยานพาหนะในงานก่อสร้าง. การประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 "สรรค์สร้างวิจัยพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่ งยืน" วันที่     

27 – 28 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อ.เมือง จ.ตาก (oral 

presentation) (รางวัลการน าเสนอ ประเภทบรรยายดีเด่น) 

ณัฐชยา บุญเป้า, น้ าเงิน จันทรมณี, บุญลือ ฉิมบ้านไร่, พรรณวดี สิงห์แก้ว, ศศิวิมล บุตรสีเขียว, 

ประกาศิต ทอนช่วย และ สายฝน ผุดผ่อง. การลดเสียงดังที่เกิดจากการท างานของโต๊ะถอด

ชิ้นงานกรณีศึกษา แผนก Baking ของบริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จ ากัด. การประชุม

วิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 "สรรค์สร้างวิจัย

พัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน" วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัย    

นอร์ทเทิรน์ อ.เมือง จ.ตาก (oral presentation)  
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ประวัติ 

ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่ 

Boonlue chimbanrai, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล บุญลือ ฉิมบ้านไร่ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31103005XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3315 

08-1911-7330 

Email Boonluechim@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2531 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

คณะวทิยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จังหวัดนนทบุรี  

พ.ศ. 2535 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

คณะวทิยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2539 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการระบาด)  

มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2549 Doctor of Philosophy (Tropical Medicine) Tract of: Social 

Medicine. Faculty of Tropical Medicine. Mahidol University. 

Thailand. 
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พ.ศ. 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) 

คณะวทิยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จังหวัดนนทบุรี 

 

ผลงานวิชาการ  

นางสาวกรรณิการ์ จารี และบุญลือ ฉิมบ้านไร่. (2559). การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรค

ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง  การ

ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา.พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา  

นางสาวสุภาภรณ ์ใจบุญลือ และบุญลือ ฉิมบ้านไร่. (2559). พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอ์าหาร 

เพื่อลดน้ าหนักของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา.พะเยา : 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

นางสาวอภิรุจ ีเกนทา และบุญลือ ฉิมบ้านไร.่ (2559). ปัจจัยที่มผีลตอ่อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกใน 

ชุมชน : กรณีศกึษาเปรียบเทียบระหว่างหมู่บ้านที่มีอัตราอุบัติการณ์เกิดโรคไข้เลือดออกสูง 

และต่ า อ าเภอปง จังหวัดพะเยา การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา.พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประวัติ 

ดร.ประจวบ แหลมหลัก 
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ภาคผนวก ซ 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 
ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 

1 นางรัตนา  ทรัพย์บ าเรอ 31017001XXXXX รอง วท.ด. วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 360 360 360 360 

   ศาสตราจารย์ วท.ม. สุขาภบิาลสิ่งแวดลอ้ม มหาวทิยาลัยมหดิล     

    วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์  

(เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

มหาวทิยาลัยมหดิล     

2 นายองอาจ  วพิุธศริิ 41017000XXXXX รอง Dr.P.H. International Health Tulane University - - - 30 

   ศาสตราจารย์ Board of Clinical 

Preventive 

Medicine 

สาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา     

    MPH & TM          สาธารณสุขศาสตร์ Tulane University     

    พ.บ. แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย     

    วท.บ. วทิยาศาสตร์การแพทย ์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย     

3 นายรุ่ง  วงศ์วัฒน์ 36404003XXXXX ผู้ช่วย ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 360 360 360 360 

   ศาสตราจารย์ ศษ.ม. ประชากรศึกษา มหาวทิยาลัยมหดิล     

    ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์  

(บริหารสาธารณสุข) 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

4 นายสมคิด  จหูวา้ 36499001XXXXX ผู้ช่วย ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 360 360 360 360 

   ศาสตราจารย์ วท.ม. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยนเรศวร     

    วท.บ. วทิยาการคอมพวิเตอร์ สถาบันราชภัฏพบูิลสงคราม     

    ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช     
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 
ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 

5 นายสมชาย  จาดศรี 36498001XXXXX ผู้ช่วย ปร.ด. อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลัยมหดิล 360 360 360 360 

   ศาสตราจารย์ วท.ม. อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลัยมหดิล     

    วท.บ. เทคนิคการแพทย ์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่     

6 นายสัณหวัช  ไชยวงศ์ 35605000XXXXX ผู้ช่วย ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 360 360 360 360 

   ศาสตราจารย์ วท.ม. วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม มหาวทิยาลัยนเรศวร     

    ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

7 นางสาวเกษแกว้          

เสียงเพราะ 

34513001XXXXX อาจารย์ ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย - - 360 360 

วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล     

วท.บ. สุขศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 

    

8 นายณรงค์ศักดิ์  มั่นคง 17202000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. วทิยาศาสตร์การแพทย ์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ - - - 360 

วท.บ. วทิยาศาสตร์การแพทย ์ มหาวทิยาลัยนเรศวร     

9 นางทววีรรณ  ศรีสุขค า 36599006XXXXX อาจารย์ ปร.ด. ประชากรศึกษา มหาวทิยาลัยมหดิล 360 360 360 360 

วท.ม. การเจรญิพันธ์ุและวางแผน

ประชากร 

มหาวทิยาลัยมหดิล     

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

    ป.พย.ส. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์

ชัน้สูง 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

พษิณุโลก 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 
ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 

10 นางสาวเทียนทอง  ตะ๊แก้ว 35101004XXXXX อาจารย์ ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 360 360 360 360 

    ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่     

    พย.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

    วท.บ. สุขศึกษา สถาบันราชภัฏเชยีงใหม่     

11 นายน้ าเงิน  จันทรมณ ี 36601001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. วศิวกรรมทางการแพทย์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ - - 360 360 

วท.ม. วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย     

ส.บ. อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

วท.บ. อนามัยสิ่งแวดลอ้ม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี     

12 นายบุญลอื  ฉิมบ้านไร ่ 31103005XXXXX อาจารย์ ปร.ด. อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลัยมหดิล 360 360 360 360 

วท.ม. วทิยาการระบาด มหาวทิยาลัยมหดิล     

ส.บ. อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช     
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 
ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 

13 นายประจวบ  แหลมหลัก 36405003XXXXX อาจารย์ ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 360 360 360 360 

    ค.ด. การศึกษานอกระบบ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย     

    สค.ม. สังคมศาสตร์การแพทยแ์ละ

สาธารณสุข 

มหาวทิยาลัยมหดิล     

    ศ.บ. การศึกษานอกระบบ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

    ส.บ. บริหารสาธารณสุข มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

    ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

14 นายวิชัย  เทียนถาวร 31799001XXXXX อาจารย์ วว. โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา แพทยสภา 100 100 100 100 

    ปร.ด. สื่อสารการเมอืง มหาวทิยาลัยเกรกิ     

    รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย     

    พ.บ. แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล     

    วท.บ. วทิยาศาสตร์การแพทย ์ มหาวทิยาลัยมหดิล     

15 นายอนุกูล  มะโนทน 36407004XXXXX อาจารย์ ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 360 360 360 360 

ศษ.ม. การสง่เสริมสุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่     

ส.บ. การบริหารสาธารณสุข มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

16 นางสาวอรัณยภ์ัค  

พทัิกษพ์งษ์ 

36703007XXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

 

ชวีวทิยาสิ่งแวดลอ้ม 

ชวีวทิยาสิ่งแวดลอ้ม 

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

- - - 117 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา  

คร้ังที่ 6/2560 วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

 

ที่ ข้อเสนอจากคณะกรรมการ รายละเอียดการปรับแก้ตามมติท่ีประชุม 

1 เพิ่มเนือ้หารายวิชาเกี่ยวกับกฎหมาย เพิ่มเนือ้หารายวิชาเกี่ยวกับกฎหมาย ในรายวิชา 326711 ปรัชญา การบริหาร และกฎหมาย

สาธารณสุข  
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