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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Health Program

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ส.ม.
Master of Public Health
M.P.H.

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 26/2559 วันที่ 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
ในการประชุมครัง้ ที่ 123 (7/2560) วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................
วันที่ .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................
6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ในหน่ ว ยงานของรั ฐ เอกชน และสถาบั น /ส านั ก /หน่ ว ยงาน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
8.2 นักวิจัยด้านการสาธารณสุข
8.3 อาจารย์ในสถาบันการศึกษา

3
9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1

นายรุง่ วงศ์วัฒน์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36404003XXXXX

2

นางสาวเทียนทอง ต๊ะแก้ว

35101004XXXXX

อาจารย์

3

นายประจวบ แหลมหลัก

36405003XXXXX

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ส.ด.
ศษ.ม.
ส.บ.
ส.ด.
ส.ม.
พย.บ.
วท.บ.
ส.ด.
ค.ด.
สค.ม.
ศษ.บ.
ส.บ.
ส.บ.

สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
ประชากรศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์
(บริหารสาธารณสุข)
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สุขศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์
การศึกษานอกระบบ
สังคมศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข
การศึกษานอกระบบ
การบริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552
2541
2536

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

2551
2544
2557
2538
2559
2548
2537

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2545
2539
2533

ปี
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) จนถึ งปั จ จุบั น ที่ สิ้ น สุ ด แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 ส่ งผลให้ ป ระเทศไทย
มีระดับ การพั ฒ นาที่สูงขึ้นตามลาดั บ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม อาทิ เศรษฐกิจมีขนาดและฐาน
การผลิตและบริการที่ใหญ่ขึ้น รายได้ประชาชนสูงขึ้น ปัญหาความยากจนลดลง คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น
อัน เนื่อ งมาจากบริก ารทางสั งคมทุ ก ด้ านที่ มี ค วามครอบคลุ ม ทั่ วถึ งมากขึ้น และโครงสร้างฟื้ น ฐาน
มี ก ารพั ฒ นาครอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง มากขึ้น รวมทั้ งผลของการด าเนิ น นโยบายการค้ าการลงทุ น เสรีแ ละ
การขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศในกลุ่มอาเซียน หลักฐานที่แสดง
ให้เห็นพั ฒนาการดังกล่าวคือ ช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อ ยละ 6.0 ต่อ ปี ฐานเศรษฐกิ จได้เปลี่ย นจากฐานเกษตรมาเป็ น ฐานการผลิต อุ ตสาหกรรม ตั้ งแต่
ช่ ว งปี 2530 เป็ น ต้ น ม า แล ะเริ่ ม เข้ า สู่ ฐาน บ ริ ก ารส มั ย ให ม่ ม าก ขึ้ น ใน ช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ่าน ม า
ด้วยฐานเศรษฐกิจที่ขยายใหญ่ขึ้นและรายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น ประเทศไทยได้เปลี่ยนสถานะจากประเทศ
ด้อยพัฒนามาเป็นประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางตอนบนมาตั้งแต่ปี 2531
โดยมีรายได้ต่อหัวเท่ากับ 29,307 บาทต่อปี และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับ
รายได้ปานกลางตัง้ แต่ปี 2553 และล่าสุดในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 4,121 ดอลลาร์
สรอ. ต่อปี ฐานการผลิตและบริการมีความหลากหลายมากขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่
ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้าง
รายได้ เ งิ น ตราต่ า งประเทศในระดั บ สู ง อาทิ กลุ่ ม ยานยนต์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละเครื่ อ งไข้ ไ ฟฟ้ า
อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ า ห าร สิ น ค้ า เก ษ ต ร ก า ร ท่ อ งเที่ ย ว แ ล ะบ ริ ก า ร ด้ า น สุ ข ภ า พ เป็ น ต้ น
ในขณะเดียวกัน การดาเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีก็ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเป็นสากลมากขึ้น
ทั้งในเรื่องมาตรฐานสินค้าและบริก าร กฎระเบีย บต่างๆ โดยที่ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกั บ
นานาชาติ ทั้ ง ในรู ป ของทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี ซึ่ ง เป็ น กลไกและช่ อ งทางในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทาให้
ประเทศไทยสามารถยกระดับ มาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่ระดับ สากลก็มีความคืบ หน้ามากขึ้น ทั้งนี้มูลค่า
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มูลค่าการค้าระหว่าง
ประเทศ ทั้งในรูปของสินค้าและบริการ รวมกันสูงถึง 17.2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 126.9 ของ
ขนาดของเศรษฐกิ จ ไทยซึ่ ง วั ด โดยมู ล ค่ าการผลิ ต รวมในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP)
สาหรับ สังคมไทยและคนไทยมีความเป็นสากลมากขึ้น ประชาชนไทยมีทัก ษะภาษาต่างประเทศและ
องค์ความรู้ในเรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในระดับ โลกมากขึ้น รวมทั้ง
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มีการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายมาใช้ ในการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณ ค่ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลกระทบถึ ง ภาพรวมของสั ง คมหลาย ๆ ด้ า น
อาทิ การเปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินชีวติ โครงสร้างทางประชากร และแบบแผนความเจ็บป่วย
จากการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม คนไทยต้องดาเนินชีวิต
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ส่งผลทาให้คนไทยต้องปรับตัวเองจากการดาเนินชีวิตแบบเรียบง่าย
ไปสู่ ชี วิต ที่ ต้ อ งแข่ งขั น จากครอบครั ว ขยายไปเป็ น ครอบครัว เดี่ ย ว จากการแต่ งงานอายุ น้ อ ยไปสู่
การแต่ งงานในอายุ ที่ ม ากขึ้ น จากการมี บุ ต รหลายคนไปสู่ ก ารมี บุ ต รจ านวนน้ อ ยคน ปร ะกอบกั บ
ความเจริญทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เจริญขึน้ ส่งเสริมให้คนมีอายุยืนยาวขึน้ สถานการณ์ดังกล่าว
ทาให้โครงสร้างทางประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนไป กล่าวคือ โครงสร้างประชากรไทยมีสัดส่วน
ประชากรวัย สู งอายุ เพิ่ มขึ้น ประชากรวัย เด็ก และวัย แรงงานลดลง ภาวะอนามั ย เจริญ พั นธุ์ รวมอยู่
ต่ากว่าระดั บ ทดแทน ประชากรผู้สู งอายุมีสัดส่วนร้อยละ 11.9 ในปัจจุบัน และเพิ่มเป็นร้อยละ 14.8
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 11 ซึ่งถือว่าในช่วงแผนแผนพัฒนาฯ 11 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว
และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ผูส้ ูงอายุหญิง มีสัดส่วนมากกว่าเพศชาย คือ 55: 45
และจะแตกต่างกันมากขึ้นตามกลุ่มอายุที่สูงขึน้ เพราะประชากรหญิงมีอายุยืนยาวกว่าเพศชาย สาหรับ
โครงสร้างประชากร วัยเด็กมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 20.5 ในปัจจุบันเหลือร้อยละ 18.3
ในปี 2559 เป็นผลมาจากภาวะเจริญพันธุ์ของสตรี ไทยที่ลดต่าลงกว่าระดับทดแทน การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรดังกล่าว ท าให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 11
จากสั ด ส่ ว นประชากรเด็ ก : แรงงาน: ผู้ สู ง อายุ ร้ อ ยละ 20.5: 67.6: 11.9 ในปี 2553 เป็ น ร้ อ ยละ
18.3: 66.9: 14.8 ในปี 2559 สั งคมไทยมี แนวโน้ ม เปลี่ ย นแปลงจากสั งคมเครือ ญาติ สู่ สั งคมปั จเจก
ในช่วงที่ผ่านมาครัวเรือนมีการหย่าร้างหรือแยกกันอยู่เพิ่มขึ้นจาก 4.4 คู่ต่อพันครัวเรือนในปี 2544 เป็น
5.0 คู่ ต่ อ พั น ครั ว เรือ น ในปี 2550 ขณะที่ อั ต ราการแยกกั น อยู่ ได้ เพิ่ ม จาก 20.7 รายเป็ น 23.1 ราย
ต่อประชากรที่เคยสมรสแล้วพั นคนในช่วงเวลาเดีย วกัน ตามลาดับ คนไทยได้รับ การพัฒ นาสุขภาพ
เพิ่ ม ขึ้ น แต่ มี ปั ญ หาด้ านสติ ปั ญ ญาของเด็ ก และการดู แลผู้ สู งอายุ ในปี 2551 จ านวนปี ก ารศึ ก ษา
เฉลี่ย ของประชากรวัย 15 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 8.9 ปี อายุขัย เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 75.6 ปี แต่มีการเจ็บ ป่วย
ด้วยโรคต่าง ๆ นอกจากนี้ กลุ่มวัยเด็กมีพัฒนาการด้าน IQ และ EQ ค่อนข้างต่า ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุ
ต้ อ งการการดู แ ลสุ ข ภาพที่ อ าศั ย ความรู้ ความช านาญจากบุ ค ลากร ตลอดจนรู ป แบบการดู แ ล
ที่เหมาะสม คนไทยต้องการบริ การด้านสาธารณสุขที่มีคุณ ภาพและสอดคล้องกั บ สังคมวัฒ นธรรม
ท้องถิ่นมากขึ้น
ในส่ ว นแบบแผนความเจ็ บ ป่ ว ย พบว่ า ประชากรชาวไทยมี แ บบแผนความเจ็ บ ป่ ว ย
เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม กล่ า วคื อ การเจ็ บ ป่ ว ยมี แ นวโน้ ม เป็ น การเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคไร้ เ ชื้ อ หรื อ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นับเป็นปัญหาที่สาคัญ
ของประเทศไทย ผลตามมาคือ มีผู้ป่วยจานวนมากที่มีปัญหาโรคแทรกซ้อน ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด
โรคหลอดเลือ ดสมองแตก และโรคไตวาย ท าให้ ผู้ป่ วยเสี ย ชีวิตไปกว่าปี ละ 52,800 คน นอกจากนี้
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ปัญ หาการเจ็บป่วยดังกล่าวส่งผลเสียด้านเศรษฐกิจตามมา กล่าวคือ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
รายงานสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและประมาณการค่าใช้จา่ ย ปี 2551 พบว่า มีผปู้ ่วยโรคเบาหวาน
(DM) ประมาณ 3 ล้านคน มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ จานวน 47,596 ล้านบาทต่อปี โรคความดันโลหิตสูง
(HT) ประมาณ 10 ล้านคน มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ จานวน 79,263 ล้านบาทต่อปี โรคหัวใจ (CVS)
ประมาณ 4 ล้านคน มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ จานวน 154,846 ล้านบาทต่อปี โรคหลอดเลือดสมอง
(CNS) ประมาณ 0.5 ล้านคน มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ จานวน 20,632 ล้านบาทต่อปี โรคไตวายระยะ
สุดท้ายประมาณ 3 หมื่นรายต่อปี มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ จานวน 6,000 ล้านบาทต่อปี ในภาพรวม
4 โรคข้างต้น มีจานวนผู้ ป่วย 17.5 ล้านคน มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ 302,337 ล้านบาทต่อปี และ
เมื่ อ รวมทั้ ง 5 โรค จะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการแพทย์ ทั้ ง สิ้ น 308,337 ล้ า นบาทต่ อ ปี สถานการณ์
โรคเบาหวานในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2545 – 2555 อัต ราป่ วยด้ วยโรคเบาหวานเพิ่ ม ขึ้น 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 ง ในช่ ว ง 10 ปี (2545 – 2555) มี อั ต ราป่ ว ยโรคกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ดเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 427.52
ต่อแสนประชากร หรือ 2.7 เท่าของปี 2555 โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด พบว่า ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ประมาณ ปีละ 575 คน โดยมีอัตราป่วยตาย คิดเป็นร้อยละ 5.5 (กรมควบคุมโรค, 2556) สถานการณ์
ความเจ็ บ ป่ ว ยดั งกล่ า ว อาจกล่ า วได้ ว่ า คนไทยต้ อ งการบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข ที่ มี คุ ณ ภาพและ
สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้นเช่นกัน
นอกจากปัจจัยด้านความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และแบบแผนความเจ็บป่วยที่ส่งผล
กระทบต่ อ การพั ฒ นาสั ง คมโดยรวมแล้ ว ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ประเทศไทยอยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้าน
ที่ สั่ งสมมานาน ท่ ามกลางสถานการณ์ โลกที่ เปลี่ ย นแปลงรวดเร็ วและเชื่ อ มโยงกั น ใกล้ ชิ ด มากขึ้ น
การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการที่จะกระทบชีวิต
ความเป็นอยู่ในสังคมและการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจากั ด
ต่อการพัฒนาที่รุนแรงขึน้ และเป็นประเด็นท้าทายอย่างมากที่จะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ให้ เป็นปัจจัย ขับ เคลื่อนการพัฒ นาในทุก ด้านภายใต้สถานการณ์ ที่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ของประเทศมีข้อ จากั ด หลายด้ าน แต่ก ารแข่งขัน ในโลกรุนแรงขึ้น มาก อาทิ คุ ณ ภาพ
คนไทยยังต่า กาลังแรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและ
มีความเหลื่อมล้าสูง โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน โดยที่ประซากร
วั ย แรงงานลดลงตั้ งแต่ ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่ สั งคมสู งวั ย อย่ างสมบู รณ์ ภายใน
สิ้น แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมร่อ ยหรอเสื่ อ มโทรมอย่างรวดเร็ ว
เป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิ จและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณ ภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหาร
จัด การภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญ หาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง ท่ามกลาง
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ปัญ หาท้าทายที่หลากหลายดั งกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญ สาหรับการพัฒ นาประเทศในระยะยาว
ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่า ประเทศจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ในระยะยาวนั้น ประเทศต้องเร่งเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่กับ การพัฒ นาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ในทุก ด้านและ
ในทุกช่วงวัย และพั ฒนาโลจิสติกส์ให้เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมี ป ระสิทธิภาพ ให้เป็นปัจจัย
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สาคัญ ขณะเดียวกันการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่และ
เมืองมากขึ้น เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึง และเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและ
รายได้ จากพื้ น ที่ เศรษฐกิ จใหม่ มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่ อมล้าภายในสั งคมไทยลง และสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ภายใต้เงื่อนไขข้อจากัดของปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรั บ การพั ฒ นาประเทศไทยในทุ ก ด้ า น ในขณะที่ แ นวโน้ ม โลกที่ มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ หม่
อย่ างรวดเร็ว ประเทศต่าง ๆ ก าลั งเร่งพั ฒ นานวัต กรรมและน ามาใช้ ในการเพิ่ ม มู ล ค่ าผลผลิ ตและ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อเป็นอาวุธสาคัญในการต่อสู้ในสนามแข่งขันของโลก รวมทั้งการใช้ยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประซาซน จึ ง เป็ น ความท้ า ทายอย่ างยิ่ งส าหรั บ ประเทศไทยที่ จ ะต้ อ งเร่ ง พั ฒ นา
นวั ต กรรมและน ามาใช้ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาในทุ ก ๆ ด้ านต่ อ จากนี้ ไป โดยต้ อ งผลั ก ดั น ขั บ เคลื่ อ น
การปฏิ รูป ในเรื่อ งคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรีย นรู้ การลงทุ น ในการวิจั ย และพั ฒ นา การพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างโอกาสการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในระดับชุมชนและ
พั ฒ นาด้ า นสั งคม เพื่ อ ปรั บ โครงสร้า งประทศไทยไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยความรู้ แ ละ
นวัตกรรมและการพัฒนาโดยรวมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) ทั้งนี้ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ดังกล่าว จะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น
ต้องปรับ การบริหารจัด การให้มี ธ รรมาภิ บ าลในทุก ระดับ ต้ องปรับ ให้ สังคมไทยเป็ น สังคมคุ ณ ภาพ
เป็ น ธรรม มี ธ รรมาภิ บ าล และด้ ว ยสภาพปั ญ หาที่ เ รื้ อ รั ง และเชื่ อ มโยงกั น ซั บ ซ้ อ น รวมทั้ ง
การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น การพัฒนาเพื่อเสริม
จุดแข็งและแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าวให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจังนั้น นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
อย่ า งขนานใหญ่ ส าหรั บ ประเทศไทย ดั ง นั้ น ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ในสั งคมมี ค วามตระหนั ก ร่ ว มกั น ว่ า
การขับเคลื่อนการพั ฒ นาให้ลุล่วงสั มฤทธิผลภายใต้สภาพแวดล้อมที่ ท้าทายในทุก ด้าน ประเทศไทย
จาเป็นต้องมีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที่กาหนดเป้าหมายอนาคตประเทศในระยะยาว
และวางแนวทางการพั ฒ นาหลั ก ๆ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ จะน าไปสู่ เป้ า หมายอนาคตของประเทศ
โดยที่ แผนแม่บ ทการพั ฒ นาระยะยาวจะเป็ นกรอบที่ช่วยก ากั บ ให้ก ารขับ เคลื่อนการพัฒ นาประเทศ
ในมิ ติ ต่ าง ๆ มี ก ารบู รณาการกั น แผนพั ฒ นาและแผนเฉพาะด้ านในระดั บ ต่ าง ๆ มี ค วามเชื่อ มโยง
เป็ น ล าดั บ ที่ เหมาะสม และมี ค วามสอดคล้ องกั นภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ และการก าหนดเป้ าหมาย
ในระยะยาวที่ ชัด เจน ส่งผลให้ ต้ อ งมีค วามต่ อเนื่อ งในการแก้ปั ญ หารากฐานและการพั ฒ นาพื้ น ฐาน
ให้แข็งแกร่ง รวมทั้งต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ

8
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ด้านสังคม ศักยภาพ และระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้าน ยังต่ากว่าเป้าหมาย
และไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมบนฐานความรู้ ปั ญ หาที่ ส าคั ญ เช่ น
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าวัย
เพราะครอบครัวไม่มีความรู้ และขาดเวลาในการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม และเด็ก วัยเรียนยังมีปัญ หา
ด้านสติปัญญา เพราะคุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในระดับต่า ประกอบกับการขาดการฝึกทักษะที่แปลง
ความรู้ สู่ ทั ก ษะที่ เพี ย งพอ จึ ง ส่ ง ผลให้ วั ย แรงงานมี ผ ลิ ต ภาพการผลิ ต ต่ า อี ก ปั ญ หาที่ ส าคั ญ และ
เป็ น ข้อ จากั ด ต่ อ การพั ฒ นาทุ นมนุ ษ ย์ ของไทยคื อ การที่ ค นไทยส่วนใหญ่ ยั งมี พ ฤติ ก รรมและปั จ จั ย
แวดล้อมที่เลี่ยงต่อการทาลายสุขภาพ จนทาให้ประชากรที่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น
และเสี ย ชี วิต ก่ อ นวั ย อั น ควรจากโรคไม่ ติ ด ต่ อ เนื่ อ งจากมี พ ฤติ ก รรมการบริ โภคที่ ไม่ เหมาะสมและ
ขาดการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ได้แก่ การมีการศึกษาและรายได้น้อย
ท าให้ขาดความรู้ค วามเข้าใจและทางเลือกในการดาเนินชีวิต อาทิ ความเสี่ย งในการบริโภคอาหาร
ไม่ปลอดภัย การผจญกับปัญหามลพิษในอากาศ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จะ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมในด้านต่าง ๆ โครงสร้างประชากรไทย
ได้เปลี่ย นแปลงเข้าสู่สั งคมสู งวัย มากขึ้นตามลาดั บ และจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุ ด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจานวนประชากรทั้งหมด
ในขณ ะที่ จ านวนประชากรวั ย แรงงานได้ เ ริ่ ม ลดลงมาตั้ ง แต่ ปี 2558 เป็ น ต้ น มา ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
การขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ ผ ลิ ต ภาพแรงงานไทยก็ ยั ง ต่ า เนื่ อ งจากปั ญ หาคุ ณ ภาพแรงงาน
ความล่ าช้ า ในการพั ฒ นาเทคโนโลยี และปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การจึ งเป็ น ข้ อ จ ากั ด ในการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้าง
รายได้ แ ละการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประซาชนด้ ว ย และเมื่ อ ประกอบกั บ คุ ณ ภาพคนที่ ยั งต่ า
ในทุ ก ช่ว งวั ย ที่ จ ะส่ งผลกระทบต่ อ เนื่ อ งกั น ก็ จ ะยิ่งเป็ น อุ ป สรรคส าหรับ การพั ฒ นาประเทศ ตั้ งแต่
พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่า การพัฒนาความรู้
และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียว
สู ง ขึ้ น รวมทั้ ง การเลื่ อ นไหลของวั ฒ นธรรมต่ า งชาติ ที่ เข้ า มาในประเทศไทยผ่ า นสั ง คมยุ ค ดิ จิ ทั ล
โดยที่คนไทยจานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อ
วิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวติ
นอกจากนี้ การแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนและความเหลื่ อมล้ า ยั งต้ องเร่งด าเนิ น การ
ให้บรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ในขณะที่ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า
สาเหตุ พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ มาจากคุ ณ ภาพบริ ก ารทางสั ง คมที่ เ ป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการพั ฒ นาคน
มีความแตกต่างกัน ระหว่างในพื้นที่และเมือง โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล การกระจายโอกาสของ
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การพัฒนายังไม่ทั่วถึง และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยังมีความเหลื่อมล้า รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่าซึ่งในอนาคตนั้นมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงมากขึ้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วในทุก ด้าน ความเหลื่อมล้ามีความรุนแรงมากขึ้น แต่ในด้านการพัฒนาชุมชน
ซึ่ งเป็ น จุ ด เน้ น ส าคั ญ มาตลอดช่ ว ง 3 แผนพั ฒ นาที่ ผ่ า นมา ส่ งผลให้ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง มากขึ้ น
มี ก ารรวมกลุ่ ม เชื่ อ มโยงเป็ น เครื อ ข่ า ย เพื่ อ ท ากิ จ กรรมทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อแก้ปัญ หาและสนองตอบความต้องการของชุมชนได้ดีขึ้ น อาทิ ชุมชนจัดการภัยพิบัติ การจัดท า
แผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ และบูรณาการเป็นแผนตาบล เพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด และการรวมกันเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ
ร้อยละ 32.41 และองค์กรการเงินร้อยละ 26.77 ขององค์กรทั้งหมด
การเปลี่ ย นแปลงด้ า นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของประชาชนในปั จ จุ บั น มี แ นวโน้ ม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งเสริมการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง
เอดส์ ฆ่าตัวตาย การใช้ส ารเสพติ ด ซึ่งมีปัจจัย มาจากพฤติก รรมเสี่ ย ง เช่น การรับ ประทานอาหาร
ที่ไม่ปลอดภัย มีไขมันสูง น้าตาลสูง การขาดการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง ขาดการควบคุมสภาวะ
จิตใจในการดาเนินชีวิต การขาดความรู้ในเรื่องการใช้ยาและสารเสพติด การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง
ด้านเพศสัมพันธ์ และภาวะซึมเศร้าที่นาไปสู่การฆ่าตัวตาย ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้
โดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ เช่น ให้มีการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การออกกาลังกาย
ที่ ถู ก วิ ธี ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสุ ข ภาพจิ ต การเพิ่ ม เติ ม ความรู้ แ ละทั ก ษะชี วิ ต ในการป้ อ งกั น ปั ญ หา
ด้านสุขภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประชาชนอย่างพอเพียง ครอบคลุมและ
เสมอภาค
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางประชากร แบบแผนความเจ็บป่ วย ตลอดจน
การปรับ ตัว สู่ก ารปฏิรูป ประเทศ ส่งผลกระทบต่อความต้องการด้านระบบสาธารณสุขที่ มีคุณ ภาพ
ประกอบกับมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค มีปรัชญา “ปัญญา เพื่อความเข้มแข็ง
ของชุมชน : Wisdom For Community Empowerment” รับผิดชอบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชน
ในเขตภาคเหนื อ ตอนบนของประเทศไทย เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถน าองค์ ค วามรู้ไปพั ฒ นาชุม ชน
ทั้ งในด้ า นสุ ข ภาพ เศรษฐกิ จ และสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาจึ ง ก าหนดนโยบายที่ จ ะผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ในสาขาวิชาทางด้านสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถท างานในฐานะเป็นผู้ นาในการจัดการสุขภาพ
โดยสามารถวิเคราะห์ วิจั ย เพื่ อ พั ฒ นานโยบาย วางแผน ด าเนิ น การ และประเมิ น ผลระบบสุ ขภาพ
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ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล จึ ง ได้ จั ด ท าหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ขึ้ น
เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว
การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยเฉพาะหลั ก สู ต รในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จะต้ อ งด าเนิ น การ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษ ฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 แผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึก ษาธิ ก าร แผนพั ฒ นาสุ ขภาพแห่งชาติฉ บั บ ที่ 12 แผนพั ฒ นากาลังคนด้านสุขภาพ และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และที่ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนด้านสุขภาพ โดยที่บุคลากรด้านสาธารณสุขจะต้องมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
มีการมุ่งเน้นผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์นโยบาย สามารถ
แยกแยะปัญหาและสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงด้ านสุขภาพ เป็นผู้นาในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ โดยใช้
ทรัพยากรในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ในการดูแลสุขภาพของตนเองเป็นสาคัญ ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพนิสิต
ให้มีองค์ค วามรู้ และมีสมรรถนะด้ านการแก้ไขปัญ หา พัฒ นางานด้านสาธารณสุข มีความสามารถ
ในการผลั ก ดั น ข้อ เสนอเชิงนโยบาย เพื่ อ ประโยชน์ ในการพั ฒ นางานสาธารณสุ ข มี ค วามสามารถ
ด้ า นการสื่ อ สาร และการปรั บ ตั ว ในการทางานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ที่ มี ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สามารถบูรณาการองค์ความรู้แบบสหสาขาวิชาในการสร้างเสริม
สุขภาพให้กับประชาชน เป็นผู้นาด้านการคิดริเริ่ม และการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของคนในองค์กร ชุมชน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการสร้างเสริมบริการสุขภาพที่จาเป็นในอนาคต เป็นผู้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน เป็นนักสาธารณสุขที่มีคุณธรรม จริยธรรม
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
เป็ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ทั ก ษะทางปั ญ ญา ทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความรับผิดชอบ ความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(2) ด้านการวิจัย
มีการพัฒนางานวิจัยและพัฒ นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบ
บริก ารด้านสาธารณสุ ข เพื่ อแก้ ปั ญ หาสุขภาพและพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ที่ดี ของประชาชน ตลอดจน
เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสังคม
และประเทศชาติ มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
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(3) ด้านบริการวิชาการ
ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริการทางด้าน
การแพทย์และการสาธารณสุขโดยการดาเนินการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตภาคเหนื อ ตอนบนและองค์ ก รภาคเอกชน เพื่ อ เป็ นสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มุ่งพัฒนา ผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคมด้านสุขภาพ
สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน
(5) ด้านการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นคณะวิชาที่มีคุณ ภาพและมาตรฐาน
ในระดับสากล เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่าจะเป็น
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิจัย การบริก ารวิช าการ และการท านุ บ ารุงศิ ล ปวัฒ นธรรม จะตั้งเป้ าหมาย
ให้นาไปสู่ความมั่นคง และความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ พลังงานทรัพยากรธรรมขาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมภิบาลเป็นสาคัญ
(6) ด้านพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มุ่ ง พั ฒ น า อนุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟู ท รั พ ยาก รธรรม ชาติ แ ล ะสิ่ งแวดล้ อมที่ ดี ขอ ง
คณะแพทยศาสตร์รว่ มกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green university
(7) ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพ
พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพ เป็ น ผู้ น าด้ า นบริ ก ารสาธารณสุ ข และ
การส่งเสริมสุขภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ขยายความรูส้ ู่ชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างสุขภาพ
ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การศึ ก ษาที่ เปลี่ย นแปลงไป การมุ่ งผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ตด้ านสาธารณสุ ข เพื่ อแก้ปั ญ หาระบบสุข ภาพ
ของประชาชน จึงเป็นพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะต้องดาเนินการ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะคณะศิลปศาสตร์
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
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13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 แต่ งตั้ ง คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
เพื่อทาหน้าที่วางแผนและนโยบายที่สนับสนุนและกากับการใช้หลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ก่ อให้ เกิ ด บั ณ ฑิ ตตามวั ตถุ ป ระสงค์ของหลัก สูต ร และติ ดตามประเมิ นการใช้หลั ก สู ตร เพื่ อก าหนด
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
13.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
เพื่ อท าหน้าที่ด าเนินงานตามแผนและนโยบายในการสนับ สนุน ทั้ งในด้านการจัดการเรีย นการสอน
การจัดหาผู้สอน และทรัพยากรการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
การประเมินผลลัพธ์ตามหลักสูตร การประเมินการจัดการเรียนการสอน และจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน
เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นระยะ
13.4.3 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการรายวิ ช า ประกอบด้ ว ย อาจารย์ ใ นแต่ ล ะสาขาวิ ช า
ที่เกี่ยวข้อง ทาหน้าที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
การประเมินผลลัพธ์ตามหลักสูตร การประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และจัดทา
สรุปผลการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
บูรณาการศาสตร์ทางด้านสาธารณสุข ประยุกต์ องค์ความรู้ในการจัดการสุขภาพประชาชน
วิ เคราะห์ น โยบาย วางแผน และประเมิ น ผลระบบสุ ข ภาพ พั ฒ นางานวิ จั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลอย่ างมี จ ริย ธรรมและจรรยาบรรณ เป็ น กลไกส าคั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ต ของ
ประชาชนตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปั จ เจกบุ ค คล ครอบครั ว และชุ ม ชน เพื่ อ การสร้ า งสุ ข ภาพประชาชนของ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
การเสริม สร้ างคุ ณ ภาพของคน และสร้างความเข้ม แข็งให้ กั บ ชุม ชนและสั งคมนั้ น ถื อ เป็ น
รากฐานที่มั่นคงของการพัฒนาระบบสุขภาพ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหา การเข้าถึงบริการสุขภาพของ
กลุ่มประชากรในเขตภาคเหนือตอนบน ที่เครือข่ายบริการสุขภาพเข้าไปดูแลไม่ครอบคลุมและทั่วถึง
การที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้นั้นต้องประกอบด้วย แนวคิดการปรับเปลี่ยนหรือส่งเสริม
พฤติ ก รรมสั ง คม/ชุ ม ชน การพั ฒ นาบทบาทองค์ ก รท้ อ งถิ่ น สร้ า งและปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ ต ระหนั ก
ในการดูแลสุขภาพตนเอง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
มี วิ สั ย ทั ศ น์ เพื่ อ มุ่ ง พั ฒ นาสู่ “สั ง คมอยู่ เย็ น เป็ น สุ ข ร่ ว มกั น (Green and Happiness Society) คนไทย
มีคุณธรรมนาความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ
เสถี ย รภาพ และเป็ นธรรม สิ่งแวดล้อ มมีคุ ณ ภาพและทรัพ ยากรธรรมชาติ ที่ยั่ งยื น อยู่ภ ายใต้ระบบ
บริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และอยู่ในประชาคมโลก ได้อย่างมีศักดิ์ศรี” และเพื่อให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบั บที่ 11 มุ่งสู่ “สั งคมอยู่เย็นเป็นสุ ขร่วมกั น ” ภายใต้แนวปฏิบั ติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง”
ซึ่งได้กาหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังนี้
1.2.1 พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมนาความรอบรู้อย่างเท่าทัน
1.2.2 เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มคี ุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม
1.2.3 ดารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยังมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
คนและความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้
1.2.4.1 คนไทยทุก คนได้รับ การพั ฒ นาให้ มีค วามพร้อมทั้ งด้านร่ างกาย สติปั ญ ญา
คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพมีความมั่นคง
ในการดารงชีวติ อย่างมี ศักดิ์ศรี และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
1.2.4.2 เพิ่ ม จ านวนปี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย ของคนไทยเป็ น 10 ปี พั ฒ นาก าลั งแรงงาน
ระดั บ กลางที่ มี คุ ณ ภาพเพิ่ ม เป็ น ร้ อ ยละ 60 ของก าลั ง แรงงานทั้ ง หมด และเพิ่ ม สั ด ส่ ว นบุ ค ลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 10 คน ต่อประชากร 10,000 คน
1.2.4.3 การคาดหมายอายุเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเป็น 80 ปี ควบคู่กับการลดอัตราเพิ่ม
ของการเจ็บป่วยด้วยโรคป้องกันได้ใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวานหลอดเลือด
สมอง และมะเร็ง นาไปสู่การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจ่ายด้านสุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว
1.2.4.4 การพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม
และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น น าแผนชุม ชนไปใช้ป ระกอบการจัด สรรงบประมาณเพิ่ ม กิ จกรรม
สร้างสรรค์สั งคมและบรรเทาปั ญ หาอาชญากรรม ยาเสพติ ด และขยายโอกาสการเข้าถึ งแหล่งทุ น
การมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ และลดสั ด ส่ ว นผู้ อ ยู่ ใต้ เส้ น ความยากจนลงเหลื อ ร้ อ ยละ 4 ภายใน
ปี พ.ศ. 2554
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 คณะกรรมการ
อ านวยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ได้ จั ด ท าแผนพั ฒ นาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564 โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มของระบบสุขภาพไทย
ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม ที่เป็นทุนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
รอบด้าน สร้างจินตนาการสุขภาพใหม่และมุ่งสู่จุดหมายที่เป็นเอกภาพในการสร้างระบบสุขภาพไทย
ที่พึงประสงค์ที่ชัดเจนมากยิ่ งขึ้น เพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่เป็นองค์รวม ทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม
ทางจิตวิญ ญาณ การรวมพลังทั้งสังคมเพื่อสร้างสุขภาพ และการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้เป็นฐานคิดและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในการดาเนินชีวิต การบริหารและการพัฒนาทางด้าน
สุขภาพในทุกมิติทุกระดับ และทุกภาคส่วน ซึ่งในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10 มีสาระสาคัญ
ดังนี้
(1) ปรัชญาและแนวคิดการพัฒนาระบบสุขภาพไทย โดยได้น้อมนา “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาพ” และยึดหลักการที่ว่า “สุขภาพดีเป็นผลจากสังคมดี”
(2) วิสัยทัศน์กาหนดไว้ว่า “มุ่งสู่ระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อสร้างให้สุขภาพดี บริการดี สังคมดี
ชีวติ มีความสุขอย่างพอเพียง”
(3) พันธกิจ กาหนดไว้ว่า “สร้างเอกภาพทางความคิด สร้างจิตสานึกสุขภาพใหม่ สร้างระบบ
จัดการที่โปร่งใส สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการพัฒนา”
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ปัจจุบัน พบว่า ประเทศไทยยังประสบกับปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากโรคร้ายต่างๆ
และมีแนวโน้มที่ รุนแรงขึ้น ประกอบด้วย โรคมะเร็ง ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ วัณ โรค
นอกจากโรคร้ายเหล่านีแ้ ล้ว ยังมีโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยอีกด้วย เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคของต่อมไร้ท่อ (โรคกลุ่มเบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมหมวกไต) โรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น โรคระบบ
ทางเดิ น อาหาร โรคระบบทางเดิ น หายใจ โรคภู มิ แ พ้ โรคระบบประสาทจิ ต เวช โรคระบบทางเดิ น
ปัสสาวะ โรคของปาก หู คอ จมูก และโรคผิวหนังเป็นต้น
สาหรับในเขตภาคเหนือตอนบนประชาชนส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ซึ่งปัญหาการเจ็บป่วยที่สาคัญประกอบด้วยโรคต่างๆ เช่น โรคระบบต่อมไร้ท่อ โภชนาการ
และเมตาโบลิซึม (เช่น เบาหวาน) โรคระบบย่อยอาหาร โรคความดันโลหิตสูง กลุ่มสาเหตุการตาย
ที่ส าคั ญ ได้แก่ การตายด้วยสาเหตุจากโรคมะเร็งและเนื้องอก โรคติดเชื้อและปรสิต ซึ่งจากสภาพ
ปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ระบบการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ไม่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคและ
มีเป้าหมาย ที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้กาหนดเป็นนโยบายที่จะผลิตบัณฑิต
ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ครบทุกสาขาวิชา ให้ออกไปรับใช้สังคมและชุมชนในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน และจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ดั งนั้ น หลั ก สู ต รนี้ จ ะตระหนั ก ถึ งการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ข องประชาชน
ด้านสุขภาพและอนามัย โดยที่บุคลากรด้านการสาธารณสุขจะต้องมีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพ
ที่ ได้ ม าตรฐาน โดยมุ่ งเน้ น ผลิ ต บุ ค ลากรด้ านสาธารณสุ ขที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถในการวิเคราะห์
นโยบาย แยกแยะปัญหาและสาเหตุ เป็นผู้นาในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพโดยใช้ทรัพยากรในชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จะต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ซึ่งเป็นกลไก
สาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ระดับจุลภาค จนถึงระดับมหภาค
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.3.1 มีความรู้ในศาสตร์ทางสาธารณสุขเพื่อเป็นนัก จัดการสุขภาพที่มีคุณ ภาพโดยสามารถ
วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย วางแผน ดาเนินการ และประเมินผลระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
1.3.2 สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขในการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา
นโยบาย วางแผน ดาเนินการ และประเมินผลระบบสุขภาพด้วยความรู้ทักษะที่เป็นองค์รวมโดยเฉพาะ
ทักษะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3.3 ใช้กระบวนคิดวิจารณญาณในการแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนางานด้านการสาธารณสุขได้
อย่างเป็นระบบ
1.3.4 มีเจตคติที่ดีและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง และสามารถดารงตนในฐานะนักจัดการสุขภาพ
และสมาชิกในสังคมได้อย่างเหมาะสม
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1.3.5 มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดาเนินงาน
1.3.6 เป็นผู้แสวงหาความรูใ้ หม่และศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวติ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีมาตรฐานตามที่ สกอ. กาหนด
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยพะเยา สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

กลยุทธ์
(1) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา
(2) ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของสกอ.
(3) ติดตามความต้องการของผู้ใช้
และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน (1) พัฒนาอาจารย์ผู้สอน โดยเน้น
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามมาตรฐานผล
ทั้ง 5 ด้านของ สกอ.2 ด้านของ
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของ สกอ.2
มหาวิทยาลัยพเยา และอีก 1 ด้าน ด้านของมหาวิทยาลัยพเยา และอีก
ของวิชาชีพ
1 ด้านของวิชาชีพ
(2) พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนิสติ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
(1) เอกสารหลักสูตร
(2) เอกสารประกอบหลักสูตร
(3) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
(4) รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต
ของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต
(1) จานวนแผนงาน/กิจกรรม
การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
ในการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้านของ สกอ.2 ด้าน
ของมหาวิทยาลัยพเยา และ
อีก 1 ด้านของวิชาชีพ
(2) การจัดสัมมนาการจัดการ
เรียนการสอน
(3) การจัดระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดย
คณาจารย์ นิสติ และ
ผู้เกี่ยวข้อง
(4) การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือศึกษาดูงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนและ
การวัดประเมินผลการเรียนรู้
(5) ความพึงพอใจของอาจารย์
และนิสติ ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
3. แผนการพัฒนานิสิตให้มี
(1) พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตให้
ความพร้อมในการเรียนการสอน
เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.
ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
(2) บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตร กับกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การบริการวิชาการ และ
การวิจัย
(3) จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
โดยเน้นให้นักศึกษาฝึกทักษะและ
ความชานาญในวิชาชีพอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่อง

4. แผนการพัฒนาคณาจารย์ให้มี
ความรู้และทักษะด้านการจัด
การเรียนการสอน การทาวิจัย
และการบริการวิชาการ

(1) จัดอบรมพัฒนาคณาจารย์
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(2) จัดอบรมพัฒนาคณาจารย์
ด้านการจัดการทาวิจัย
(3) จัดอบรมพัฒนาคณาจารย์
ด้านบริการวิชาการ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
(1) แผนการพัฒนานิสิตให้มี
ความพร้อมในการเรียน
การสอนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ
(2) รายวิชาที่จัดให้มกี าร
บูรณาการการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรกับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การบริการวิชาการและ
การวิจัย
(3) ร้อยละของรายวิชา
ภาคปฏิบัติ ที่เน้นให้นักศึกษา
ฝึกทักษะและความชานาญ
ในวิชาชีพอย่างเพียงพอ
และต่อเนื่อง
(1) จานวนคณาจารย์ท่ไี ด้ผ่าน
การอบรมจัดการเรียนการสอน
(2) จานวนคณาจารย์ท่ไี ด้ผ่าน
การอบรมจัดการทาวิจัย
(3) จานวนคณาจารย์ท่ไี ด้ผ่าน
การบริการวิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็ น ไปตามข้ อบั งคั บ มหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้ วย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก
บุ ค คลเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต โดยผู้ ส มั ค รจบปริ ญ ญาตรี
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และที่เกี่ยวข้อง
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็ น ไปตามระเบี ย บการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ผลการสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ส าหรั บ นิ สิ ต ที่ มี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษแรกเข้ า ต่ ากว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนด จะให้ นิ สิ ต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แผน ก แบบ ก 2
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2560
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
5
รวม
5
10
10
10
10
จานวนคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
5
5
5
2.5.2 แผน ข
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2560 2561
2562
2563
2564
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
80
80
80

จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม

40

จานวนคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

40

40

2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

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

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

2563

2564

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,028,000 1,770,000 2,080,000 2,370,000 2,400,000
12,128,000 13,896,000 15,424,600 16,835,060 17,997,566
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้า งหลั ก สู ต ร แบ่ งเป็ น หมวดวิช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ลาดับ
ที่
1.

หมวดวิชา

เกณฑ์ของ สกอ. หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560
แผน ก
แบบ ก 2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก 2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก 2

แผน ข

งานรายวิชา
ไม่น้อยกว่า
24
33
27
33
27
33
1.1 หมวดวิชาพืน้ ฐาน (วิชาสาธารณสุข)
15
15
15
15
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
12
18
12
18
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
12
12
9
15
1.2.2 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
6
3
3
2. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
12
12
12
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า
3
6
6
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต *
3*
3*
3*
3*
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
36
36
39(3) 39(3) 39(3) 39(3)
หมายเหตุ ส าหรั บ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา กรณี ก ารทดสอบภาษาอั ง กฤษให้ เป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559
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326711
326712
326713
326714
326715

326721
326722
326725

326731
326732
326733

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 2
1) หมวดวิชาพืน้ ฐาน
จานวน
ปรัชญา การบริหาร และกฎหมายสาธารณสุข
Public Health Philosophy, Administration and Law
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Health Education and Behavioral Science
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
Environmental Health and Occupational Health
ระบาดวิทยาสาหรับการวางแผนนโยบายสาธารณสุข
Epidemiology for Public Health Policy
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิ างวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Research Methodology and Statistics in Health Science

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(ก) วิชาเอกบังคับ
จานวน
9 หน่วยกิต
การวางแผนและการประเมินระบบสุขภาพ
3(2-2-5)
Planning and Health Evaluation
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
3(2-2-5)
Health Economics
การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน
3(0-9-3)
Community health management practicum
(ข) วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
สังคมวิทยาการแพทย์และสาธารณสุข
Social Science in Medicine and Health
สุขภาพโลก
Global Health
การประเมินและการจัดการผลกระทบทางสุขภาพ
และการประเมินความเสี่ยง
Health Impact and risk Assessment and Management

3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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326741

146700

326711
326712
326713
326714
326715

326721
326722
326723

3) วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Thesis

จานวน

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
3.1.3.2 แผน ข
1) หมวดวิชาพืน้ ฐาน
จานวน
ปรัชญา การบริหาร และกฎหมายสาธารณสุข
Public Health Philosophy, Administration and Law
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Health Education and Behavioral Science
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
Environmental Health and Occupational Health
ระบาดวิทยาสาหรับการวางแผนนโยบายสาธารณสุข
Epidemiology for Public Health Policy
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิ างวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Research Methodology and Statistics in Health Science

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(ก) วิชาเอกบังคับ
การวางแผนและการประเมินระบบสุขภาพ
Planning and Health Evaluation
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
Health Economics
การจัดการระบบสุขภาพ
Health System Management

12 หน่วยกิต
12(0-36-18)

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
จานวน
15 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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326724
326725

326731
326732
326733

การสัมมนาสาธารณสุข
Seminar Public Health
การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน
Community Health Management Practicum

3(2-2-5)
3(0-9-3)

(ข) วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
สังคมวิทยาการแพทย์และสาธารณสุข
3(2-2-5)
Social Science in Medicine and Health
สุขภาพโลก
3(2-2-5)
Global Health
การประเมินและการจัดการผลกระทบทางสุขภาพ
3(2-2-5)
และการประเมินความเสี่ยง
Health Impact and risk Assessment and Management
จานวน

326742

3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent study

6 หน่วยกิต
6(0-18-9)

146700

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

24
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2

146700
326711
326712
326713
326714

326715
326721
326722
XXXXXX

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกิต)
ปรัชญา การบริหาร และกฎหมายสาธารณสุข
Public Health Philosophy, Administration and Law
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Health Education and Behavioral Science
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
Environmental Health and Occupational Health
ระบาดวิทยาสาหรับการวางแผนนโยบายสาธารณสุข
Epidemiology for Public Health Policy
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิ างวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Research Methodology and Statistics in Health Science
การวางแผนและการประเมินระบบสุขภาพ
Planning and Health Evaluation
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
Health Economics
วิชาเอกเลือก
Elective
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12(3) หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
12 หน่วยกิต
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326725
326741

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน
Community health management practicum
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

3(0-9-3)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
326741

วิทยานิพนธ์
Thesis

6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต

3.1.4.2 แผน ข

146700
326711
326712
326713
326714

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกิต)
ปรัชญา การบริหาร และกฎหมายสาธารณสุข
Public Health Philosophy, Administration and Law
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Health Education and Behavioral Science
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
Environmental Health and Occupational Health
ระบาดวิทยาสาหรับการวางแผนนโยบายสาธารณสุข
Epidemiology for Public Health Policy
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12(3) หน่วยกิต
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326715
326721
326722

326723
326724
326725
326742

326742
XXXXXX

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิ างวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Research Methodology and Statistics in Health Science
การวางแผนและการประเมินระบบสุขภาพ
Planning and Health Evaluation
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
Health Economics
รวม
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
การจัดการระบบสุขภาพ
Health System Management
การสัมมนาสาธารณสุข
Seminar Public Health
การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน
Community health management practicum
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study
วิชาเอกเลือก
Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-9-3)
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3(X-X-X)
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
146700

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ
วิจ ารณ์ การเขีย นระดั บ อนุ เฉท การเขี ย นเรีย งความ การแสดงความคิ ด เห็ น อย่ างมี วิจ ารณญาณ
ต่อบทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างอิงและการเขียนอ้างอิง
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 การบริหาร และกฎหมายสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Philosophy, Administration and Law
ปรัชญาและแนวคิดระบบสาธารณสุขนโยบายของการสาธารณสุขของนานาประเทศ
และของประเทศไทย ประวั ติ ศ าสตร์ อ งค์ ป ระกอบในระบบสาธารณสุ ข การเปรี ย บเที ย บระบบ
สาธารณสุขของแต่ละประเทศ วิวัฒนาการของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย การสาธารณสุขของ
โลกและประเทศไทย เปรีย บเทียบทฤษฎีและความหมายทางการบริหารหลัก การและกระบวนการ
บริหารงานสาธารณสุข การพัฒนาองค์การสาธารณสุข การพัฒนานโยบายการประเมินและการประกัน
คุณภาพในงานสาธารณสุข และบทบาทของกฎหมายสาธารณสุขกับการมีสุขภาพดี
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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สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
Health Education and Behavioral Science
หลั ก การ ทฤษฏี ขอบเขต แนวคิ ด พื้ น ฐานด้ า นสุ ข ศึ ก ษาและพฤติ ก รรมศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ กลวิธีทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ การวิเคราะห์
สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องพฤติกรรม การวางแผนงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การติดตาม
และประเมินผลโครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ บทบาทของนักสุขศึกษาในระบบริการสุขภาพ
และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการให้สุขศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ
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
ความสาคัญของงานด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน การจัดการ
น้าสะอาด การควบคุ ม ป้องกั น มลพิ ษ น้าอากาศและเสีย ง การจัดการมูล ฝอยชุม ชน การสุ ขาภิบ าล
อาหาร การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมสิ่งคุกคาม โรคจากสภาพแวดล้อม
ในการทางาน การยศาสตร์ของผู้ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การจัดการสารเคมี
กากของเสียอันตรายกากอุตสาหกรรม การจัดการมลพิษจากอุตสาหกรรม ความเสี่ย งทางสุขภาพ
การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ การบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผปู้ ระกอบอาชีพทั้งมวล
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

ระบาดวิทยาสาหรับการวางแผนนโยบายสาธารณสุข
3(2-2-5)
Epidemiology for Public Health Policy
ความส าคัญ และขอบเขตของระบาดวิท ยาธรรมชาติของการเกิดโรคการประยุกต์ใช้
ระบาดวิทยาในงานสาธารณสุขการวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เพื่อหาสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค
สถิ ติ ในงานระบาดวิ ท ยา Chi square, logistic regression และ Cox regression การประยุ ก ต์ แ นวคิ ด
ของระบาดวิทยาเพื่อการกาหนดนโยบาย
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

ระเบียบวิธีวจิ ัยและสถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(2-2-5)
Research Methodology and Statistics in Health Science
นิยาม กระบวนทัศน์ ประเภทและกระบวนการวิจัยทางด้านสาธารณสุข ปัญหาการวิจัย
การทบทวนวรรณ กรรม การออกแบบการวิ จั ย ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เครื่ อ งมื อ และ
การหาคุณภาพเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล วิธีการทดสอบสมมติฐาน
สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปสาหรับวิเคราะห์ข้อมูล จริยธรรม
การวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การนาเสนอผลงานวิจัย 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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การวางแผนและประเมินระบบสุขภาพ
3(2-2-5)
Planning and Evaluation of Health System
การวางแผนระบบสุ ขภาพ แผนยุ ทธศาสตร์ แผนปฏิ บัติการ และโครงการ การประเมิ น
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ของระบบสุขภาพ การประเมินคุณภาพชีวิต การประเมินระบบบริการ
สาธารณสุข การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพ การประเมินโครงการ รูปแบบการประเมินเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 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
326722

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
3(2-2-5)
Public Health Economics
แนวคิดและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสาธารณสุข
เพื่อ การบริหารงานสาธารณสุ ข การให้บ ริก ารสุ ขภาพประชาชน การวิเคราะห์อุ ป สงค์และอุป ทาน
ในการบริก ารสุ ขภาพ การศึ ก ษาต้ น ทุ นในการบริก ารสาธารณสุ ข ทรัพ ยากรด้ านสาธารณสุข และ
การจั ด สรรทรั พ ยากรให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ ระบบสุ ข ภาพทางเลื อ ก
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 ภาวะผู้นา
การจัด การเชิงกลยุ ท ธ์ ในองค์ก รทางด้านสุขภาพ การพัฒ นาบริก ารสุขภาพที่มุ่งให้ความสาคั ญ กั บ
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
การดาเนินงานทางสาธารณสุข 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 และหลั ก การพั ฒ นาสุ ขภาพชุมชน การวินิ จฉั ย ชุ ม ชน การวิเคราะห์
ปั ญ หา ประเมิ น ปั ญ หาสุ ข ภาพชุ ม ชน การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของปั ญ หา การวางแผนแก้ ไ ข
การดาเนินงาน และการประเมินโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยยึดแนวคิดกระบวนการแก้ปัญ หา
แบบมีส่วนร่วม ทางานเป็นทีมในวิชาชีพสาธารณสุขต่างๆ และชุมชน ผสมผสานทักษะด้านวิชาการ
กับภูมปิ ัญญาท้องถิ่น 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
กระบวนทั ศ น์ ท างสั งคมเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ ความสั ม พั น ธ์ ระหว่างลั ก ษณะทางสั งคม
วั ฒ นธรรม จิ ต วิ ท ยา กั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์ แ บบแผนความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ก ร
ทางการแพทย์ การบริหาร การให้บริการทางสาธารณสุข 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
326732

สุขภาพโลก
3(2-2-5)
Global Health
มิ ติ ข องการสาธารณสุ ข ในระดั บ นานาชาติ ประวั ติ ศ าสตร์ ข องการสาธารณสุ ข
ในระดั บ โลก นโยบายหลั ก และรู ป แบบในการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาสาธารณสุ ข ล าดั บ ความส าคั ญ
ในการดาเนินงานป้องกันในบริบทระดับชาติที่แตกต่างกัน บทบาทของหน่วยงานสาธารณสุขระดับนานาชาติ
ระบบการส่งต่อ การดูแลสุขภาพ ลาดับความสาคัญของปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ทั้งในปัจจุบันและ
ที่ ก ลั บ มาเกิ ด ซ้ า การสาธารณ สุ ข ใหม่ ที่ ท้ า ทายที่ เ กิ ด ขึ้ น ในยุ ค โลก าภิ วั ต น์ การเปลี่ ย นแปลง
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
ทางาน กระบวนการประเมินความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยงทางสุขภาพ การจัดการผลกระทบและ
ความเสี่ยงทางสุขภาพ

33
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
การสร้างความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจั ยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การตีพิ มพ์
เผยแพร่ และการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 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
การค้ นคว้ า การรวบรวมข้ อมู ล การวิ เคราะห์ และสั งเคราะห์ การเขี ยนรายงาน การ
นาเสนอ การอภิปราย การเผยแพร่ การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในหัวข้อทางด้านสาธารณสุข
Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting,
discussing, publishing, policy recommendation synthesis in public health issue
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับบัณฑิตศึกษา
2.1 เลข 7
หมายถึง
รายวิชาในระดับปริญญาโท
3. เลขในลาดับที่ 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 วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3.5 เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นางรัตนา ทรัพย์บาเรอ

2

นายองอาจ วิพุธศิริ

3*

นายรุง่ วงศ์วัฒน์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

31017001XXXXX

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
41017000XXXXX รองศาสตราจารย์
Ph.P.H International Health
M.PH & TM สาธารณสุขศาสตร์และ
เวชศาสตร์เขตร้อน
Board of สาธารณสุขศาสตร์
Prev.Med
พ.บ.
แพทยศาสตร์
วท.บ.
วิทยาศาสตร์การแพทย์
36404003XXXXX
ผู้ช่วย
ส.ด.
สาธารณสุขศาสตร์
ศาสตราจารย์
ศษ.ม.
ประชากรศึกษา
ส.บ.
สาธารณสุขศาสตร์
(บริหารสาธารณสุข)

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2549
2542
2539

Tulane University, USA.
Tulane University, USA.

2523
2521

แพทยสภา

2528

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2514
2512
2552
2541
2536

34

35

ลาดับ

4

ชื่อ – สกุล

นายสมคิด จูหว้า

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

36499001XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ส.ด.
วท.ม.

วท.บ.
วท.บ.
5

นายสมชาย จาดศรี

36498001XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

6

นายสัณหวัช ไชยวงศ์

35605000XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

7

นางสาวเกษแก้ว เสียงเพราะ

34513001XXXXX

อาจารย์

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

สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
อายุรศาสตร์เขตร้อน
อายุรศาสตร์เขตร้อน
เทคนิคการแพทย์
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สุขศึกษา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551
2545

สถาบันราชภัฏพิบลู สงคราม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540
2537

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

2549
2536
2526
2551
2546
2536
2557
2550
2540

35

36

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

8

นายณรงค์ศักดิ์ มั่นคง

17202000XXXXX

อาจารย์

9

นางทวีวรรณ ศรีสุขคา

36599006XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.

วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ประชากรศึกษา
การเจริญพันธุ์และวางแผน
ประชากร
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
สุขศึกษา
วิศวกรรมทางการแพทย์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
อนามัยสิง่ แวดล้อม

ส.บ.
ป.พย.ส.
10*

นางสาวเทียนทอง ต๊ะแก้ว

35101004XXXXX

อาจารย์

11

นายน้าเงิน จันทรมณี

36601001XXXXX

อาจารย์

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

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2559
2549
2553
2535

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2531

2551
2544
2557
2538
2558
2552
2551

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2548

2525

36

37

ลาดับ
12

ชื่อ – สกุล

นายบุญลือ ฉิมบ้านไร่

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

31103005XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

ปร.ด.
วท.ม.
ส.บ.
ส.บ.
วท.บ.

13*

นายประจวบ แหลมหลัก

36405003XXXXX

อาจารย์

ส.ด.
ค.ด.
สค.ม.
ศ.บ.
ส.บ.
ส.บ.

สาขาวิชา

อายุรศาสตร์เขตร้อน
วิทยาการระบาด
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตร์
การจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
สาธารณสุขศาสตร์
การศึกษานอกระบบ
สังคมศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข
การศึกษานอกระบบ
บริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2549
2539
2535

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2531
2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

2559
2548
2537

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2545
2539
2533

37

38
ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

14

นายวิชัย เทียนถาวร

31799001XXXXX

อาจารย์

15

นายอนุกูล มะโนทน

36407004XXXXX

อาจารย์

วว.
ปร.ด.
รป.ม.
พ.บ.
วท.บ
ส.ด.
ศษ.ม.

โสต นาสิก ลาริงซ์วทิ ยา
สื่อสารการเมือง
รัฐประศาสนศาสตร์
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
สาธารณสุขศาสตร์
การส่งเสริมสุขภาพ

แพทยสภา
มหาวิทยาลัยเกริก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2515
2558
2539
2515
2513
2556
2541

ส.บ.

การบริหารสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2538

ปร.ด.
วท.ม.

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2558
2552

วท.บ.

อนามัยสิง่ แวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2548

ลาดับ

16

นางสาวอรัณย์ภัค
พิทักษ์พงษ์

36703007XXXXX

อาจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
1

ชื่อ - สกุล
นายณรงค์ศักดิ์ หนูสอน

ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

2

นายธวัช บุณยมณี

รองศาสตราจารย์

3

นายสงครามชัย ลีทองดี

รองศาสตราจารย์

4

นายธนัช กนกเทศ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D
วท.ม.
ส.บ.
ค.ด.
สค.ม.
ส.บ.
Ph.D
วท.ม.
สบ.
ศศ.ด.
วท.ม.
ส.บ.

สาขาวิชา
Public Health
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
การบริหารการศึกษา
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
บริหารสาธารณสุข
Public Health
บริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร์
พัฒนาสังคม
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
เป็นการนาแนวคิด ทฤษฏี และหลักการพัฒนาสุขภาพชุมชน ไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัย
ชุ ม ชน การวิ เคราะห์ ปั ญ หา ประเมิ น ปั ญ หาสุ ข ภาพชุ ม ชน การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของปั ญ หา
การวางแผนแก้ ไ ข การด าเนิ น งาน และการประเมิ น โครงการพั ฒ นาสุ ขภาพชุ ม ชน โดยยึ ด แนวคิ ด
กระบวนการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม ทางานเป็นทีมในวิชาชีพสาธารณสุขต่างๆ และชุมชน ผสมผสาน
ทักษะด้านวิชาการ กับภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
4.2 ช่วงเวลา
15 วัน
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
แผน ก
กาหนดให้นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ เพื่อสามารถกาหนดประเด็นสาคัญทางสาธารณสุข
ตอบค าถามการวิ จั ย ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิจั ย วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล อภิ ป รายผล และสั ง เคราะห์
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อแสดงว่านิสิตสามารถเป็นผู้นาทางความคิดในการแก้ปัญหาสาธารณสุข
ทางชุ ม ชนได้ โดยนิ สิ ต ต้ อ งเก็ บ ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ เท่ านั้ น มี ข อบเขตของงานวิจั ย ที่ ส ามารถท าเสร็ จ ได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
แผน ข
การจั ด การศึ ก ษาแผน ข ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาท าการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง
เพื่อสามารถกาหนดประเด็นสาคัญทางสาธารณสุข ตอบคาถามการวิจัย กาหนดวัตถุประสงค์การวิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ อภิปรายผล และสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อแสดงว่านิสิตสามารถ
เป็นผู้นาทางความคิดในการแก้ปัญหาสาธารณสุขทางชุมชนได้ โดยนิสิตสามารถเก็บข้อมูลปฐมภูมิ หรือ
ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ก็ ได้ มี ขอบเขตของงานวิจั ย ที่ ส ามารถท าเสร็จ ได้ ภ ายในระยะเวลาที่ ก าหนด ภายใต้
การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีค วามรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย สามารถศึกษาวิจัยเพื่อหาความรู้ใหม่และ
นาไปใช้ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญ หาหรือพัฒ นางานด้านการสาธารณสุข และสามารถ
เป็นผู้นาทางความคิด ในการแก้ปัญ หาสาธารณสุขทางชุมชนได้ และมุ่งเน้นการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทาวิจัย
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก (2)
จานวน
12
หน่วยกิต
แผน ข
จานวน
6
หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นักศึกษาเลือกประเด็นด้านสาธารณสุขที่สนใจ
5.5.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นสิ ิตจานวน 1 ท่าน
5.5.3 อาจารย์ที่ ป รึก ษาให้ ค าปรึก ษาในการเลื อกเรื่อง และด าเนิน การวิจั ย ให้เป็ น ไป
ตามกระบวนการและระยะเวลาที่กาหนด
5.5.4 นักศึกษานัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา นาแบบฟอร์มบันทึกความก้าวหน้า
ให้อาจารย์ลงนามทุกครั้ง
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการทาวิจัย
5.6.2 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการทาวิจัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.1 มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล
(1) บูรณาการการคิดอย่างมีเหตุมีผล ในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาการศึกษา
1.2 มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบและ
(1) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอก
มีวนิ ัยในตนเอง
ให้นสิ ิตต้องทางานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นาและ
สมาชิกกลุ่ม
(2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้
นิสติ ร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น
และแสดงออก
(3) กาหนดบรรทัดฐานในการเรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกฝัง
การมีวินัย ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(1) มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
(2) จัดการเรียนการสอนโดยยึดประชาชนเป็นฐาน ให้
ความสาคัญและปลูกฝังให้นิสติ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
(3) มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นสิ ิตมีคุณธรรม
จริยธรรมในการดารงชีวติ อย่างต่อเนื่องตลอด
หลักสูตร
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนัก ในคุ ณ ค่าและคุณ ธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) มี วิ นั ย และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เคารพกฎระเบี ย บและ
ข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ขององค์ ก รและสั ง คม และเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ข องผู้ มี จ รรยาบรรณ วิ ช าชี พ
ในการปฏิบัติงาน
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(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวินจิ ฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และ
เคารพกฎระเบียบของนิสิต โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง
(2) กาหนดให้มีรายวิชามีการออกแบบและจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวติ ร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
(3) สร้ า งความตระหนั ก และบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ในรายวิชาด้านการสาธารณสุข
(4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงความรับผิดชอบ ภาวะผู้นา ทางานเป็นทีม
แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
(5) จัด การเรียนการสอนให้นิสิตตระหนัก ในสิทธิผู้ป่วยและประชาชนและศัก ดิ์ศรี
คุณค่าของความเป็นมนุษย์
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมิ นพฤติ ก รรมคุณ ธรรมจริย ธรรมของนิ สิตระหว่างเรีย นตลอดหลัก สูต ร
ทั้งในชั้นเรียน โดยผู้สอน
(2) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ และหาแนวทางแก้ไข
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้แ ละความเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การ ทฤษฎี ที่ ศึ ก ษาและ
สามารถนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา
(2) มี ค วามเข้ า ใจทฤษฎี การวิ จั ย และการปฏิ บั ติ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง และสามารถใช้
ผลการวิจัยในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและเฉพาะสาขาวิชา
(3) มีความเข้าใจในวิธีก ารพัฒ นาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุก ต์ใช้ที่ตระหนัก ถึง
ผลกระทบต่อสังคม
(4) สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ และมี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของ
สาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(5) สามารถบู ร ณาการความรู้ ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ใ นศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากร
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ โดยการบรรยาย สัมมนา อภิปรายกลุ่ม
การศึ ก ษาดู งาน การปฏิ บั ติ งานในพื้ น ที่ การท าวิท ยานิ พ นธ์ /ศึ ก ษาค้ น คว้าด้ วยตนเอง เพื่ อ ให้ นิ สิ ต
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจหลั ก การทฤษฎี แ ละสาระส าคั ญ เกี่ ย วกั บ ระบบการสาธารณสุ ข โดยเฉพาะ
ด้านการป้องกันโรค และส่งเสริมสุ ขภาพ มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิท ยาศาสตร์สุขภาพ
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และการบริหารจัดการ ตลอดจนสามารถบูรณาการศาสตร์
ที่เกี่ ย วข้อ งกั บ ศาสตร์ด้านการสาธารณสุข มีค วามรู้ความเข้าใจในกฎระเบี ย บข้อบังคับ ของวิชาชีพ
ที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนาและปรับปรุง
ระบบการแพทย์ สามารถวางแผนและพัฒ นาการเรีย นรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และสนใจพั ฒ นา
ความชานาญทางการสาธารณสุขของตนเอง และมีสว่ นร่วมในการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
2.2.3 วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมิ นผลการเรีย นรู้ต ามสภาพจริงด้ วยวิธีก ารที่ ห ลากหลายจากผู้ สอนผู้เรีย น
เพื่อนนิสิต และผูช้ ่วยสอนในแหล่งฝึก เช่น
(1) การทดสอบ
(2) การประเมินชิน้ งาน
(3) การประเมินการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(4) การประเมินผลการอภิปราย
(5) การประเมินการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
(6) การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญ หาและพัฒ นาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการ หลักฐานเชิงประจักษ์ หรือ
องค์ ค วามรู้ เ ดิ ม ในการพั ฒ นาความคิ ด ใหม่ ๆ หรื อ เสนอเป็ น ความรู้ ใ หม่ ใ นการพั ฒ นาสุ ข ภาพ
อย่างเป็นองค์รวม
(3) ความคิด ริเริ่ม สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทางในการวิเคราะห์
วางแผน ก ากั บ และประเมิ น ผล ในการปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นทั้ งการสร้างเสริ ม สุ ขภาพและป้ อ งกั นโรค
สาหรับบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน ได้อย่างสร้างสรรค์
(4) สามารถขยายองค์ความรูห้ รือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและดาเนินการ
วิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จั ด การเรี ย นการสอนให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ สร้ างสรรค์
แก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองและในกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไป
และสถานการณ์ ต่าง ๆ โดยใช้รูป แบบและวิธีก ารจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรีย น
เป็ น กลุ่ ม แบบร่ ว มแรงร่ ว มใจ การอภิ ป ราย การสั ม มนา การวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา การเรี ย น
โดยใช้สถานการณ์จาลอง ประชุมปรึกษาปัญหาทางการสาธารณสุข การสอนโดยใช้กรณีศึกษา การเรียน
โดยการปฏิบัติจริง และการจัดทาโครงงาน เป็นต้น
2.3.3 วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริง โดยการประเมินทักษะทางปัญญา ดังนี้
(1) การประเมินกระบวนการคิด
(2) การทดสอบความสามารถในการคิด
(3) การประเมิ นผลงานที่เกิด จากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศึก ษาและ
วิเคราะห์กรณีศึกษา รายงานการศึกษาอิสระ รายงานการศึกษาสถานการณ์จาลอง รายงานผลการประชุม
ปรึกษาปัญหาทางการสาธารณสุข รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม และรายงานผลการสัมมนา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
(2) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการท างานและร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น ในการจั ด การปั ญ หา
ได้อย่างเหมาะสม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
(4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและวางแผนในการพั ฒ นาตนเองให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติงานระดับสูง
(5) มีค วามสามารถในการสร้างสั มพั นธภาพกั บ ผู้อื่น มีทักษะในการท างานเป็นทีม
กับสหวิชาชีพ และดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้ ส อน ผู้ เรี ย นกั บ แหล่ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านภาคสนามและผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ รั บ บริ ก าร โดยการมอบหมาย
ให้ทากิจกรรมหรือผลงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การฝึกทักษะ การทางานเป็นทีมทั้งในชั้นเรียนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา ระหว่างหลักสูตร และระหว่างสถาบัน
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2.4.3 วิธี ก ารวั ด และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ านทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ระหว่า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียน และการทางานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
(3) การประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคั ด กรอง และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางคณิ ตศาสตร์ แ ละสถิ ติ เ พื่ อ ใช้
ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแก้ไขปัญหา
(2) สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมทั้ ง ในวงการวิ ช าการ
วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิ พ์ทางวิชาการ
(3) สามารถเสนอรายงานทั้ ง ในรู ป แบบที่ เป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมีมาตรฐาน ทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล
2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด การเรี ย นการสอน โดยการมอบหมายให้ นิ สิ ต ศึ ก ษาค้ น คว้ า และใช้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศในการวิเคราะห์ปัญ หา แก้ไขปัญ หา และพัฒนางานในระบบการแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างสร้างสรรค์ ฝึก ทัก ษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟังและการเขียน จัดการเรีย น
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
2.5.3 วิ ธี ก ารวั ด และการประเมิ น ผลพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
(2) ประเมินทักษะการสื่อสารในชีวติ ประจาวันและทักษะการสื่อสารกับผูร้ ับบริการ
(3) ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
(4) ประเมินผลงานที่นิสติ ได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในด้านสุนทรียภาพ
(1) จัด การเรีย นการสอน โดยให้นิ สิต สร้างสรรค์ผ ลงานทางวิชาการตามที่ ได้ รับ
มอบหมายจากผู้บรรยายให้สวยงาม เช่น ใบงาน การสรุปบทเรียน รายงานทางวิชาการ รวมถึงมีการ
นาเสนอข้อมูลของงานที่ได้รับมอบหมายด้วยสื่อต่างๆ โดยมีคะแนนความสวยงามมอบให้
(2) จัดการเรียนการสอน โดยมีเสียงดนตรีหรือเสียงธรรมชาติบรรเลงเบาๆ เพื่อให้
นิสติ เกิดอารมณ์สุนทรีย์
(3) จัดการเรียนการสอน โดยมีการศึกษาดูงานในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
หรือมีการนารูปภาพที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมาประกอบการสอน
2.6.3 วิธีการวัดและการประเมินสุนทรียภาพ
(1) ประเมินความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามของผลงานที่นิสิตทา
(2) ประเมิ น ระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน
โดยมีเสียงดนตรี หรือเสียงธรรมชาติบรรเลงเบาๆ
(3) ประเมิ น ระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ที่ มี ต่ อ จั ด การเรี ย นการสอน โดยมี
การศึ ก ษาดู งานในสถานที่ ท่ องเที่ ยวทางวั ฒ นธรรม หรื อมี ก ารน ารู ป ภาพที่ เกี่ ยวข้ องกั บวั ฒ นธรรม
มาประกอบการสอน
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
จัดการเรีย นการสอนที่ส่งเสริมการดูแลรัก ษาสุขภาพ และการพัฒ นาบุคลิกภาพ
โดยการมอบหมายให้ นิ สิ ต ฝึ ก ทั ก ษะการสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คล การน าเสนอหน้ าชั้ น เรี ย น และ
การอภิปรายหมู่
2.7.3 วิธีการวัดและการประเมินด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ประเมินการดูแลสุขภาพ และบุคลิกภาพของนิสติ
(2) ประเมินความสามารถในการสื่อสาร และนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
(3) ประเมินความสามารถในการอภิปรายหมู่ของนิสิต
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

(1) (2) (3) (4)
1. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
326711 ปรัชญาและ
การบริหารสาธารณสุข
326712 สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์
326713 อนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย
326714 ระบาดวิทยาสาหรับ
การวางแผนนโยบาย
สาธารณสุข
326715 ระเบียบวิธีวิจัยและ
สถิตทิ างวิทยาศาสตร์สุขภาพ




2.ความรู้

(1)

(2)



(3)

3.ทักษะทางปัญญา

(4)

(5)

(1)







 ความรับผิดชอบรอง








(2)

(3)





(4)

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

(1)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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








(3)

6.
สุนทรีย
ภาพ

(1)






7.ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)
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1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

รายวิชา

(1) (2) (3) (4)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาเอกบังคับ
326721 การวางแผนและ
การประเมินระบบสุขภาพ
326722 เศรษฐศาสตร์สขุ ภาพ
326724 การสัมมนา
สาธารณสุข
326725 การฝึกจัดการสุขภาพ
ชุมชน

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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





























(3)

6.
สุนทรีย
ภาพ

(1)

7.ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

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

2.ความรู้

(1)

(2)

(3)

2.2 วิชาเอกเลือก
326731 สังคมวิทยาการแพทย์
และสาธารณสุข
326732 สุขภาพโลก



4. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
326799 การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง

(4)





































(1)

(2)

(3)







(5)





326733 การประเมินและการ
จัดการผลกระทบทางสุขภาพ
และการประเมินความเสี่ยง
3. วิทยานิพนธ์
326798 วิทยานิพนธ์

3.ทักษะทางปัญญา















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














(1)

(3)



6.
สุนทรีย
ภาพ

(1)

7.ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)











(4)

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

(1) (2) (3) (4)
5. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา










2.ความรู้

(1)



(2)


(3)



3.ทักษะทางปัญญา

(4)


(5)


(1)


(2)


(3)

(4)



4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

(1)






5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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




(3)

6.
สุนทรีย
ภาพ

(1)

7.ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
เป็ นไปตามข้อบังคั บ มหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้วย การศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ตศึก ษา พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 จัดตัง้ คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
2.1.2 ทาการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2.1.3 มีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) ในนิสิตแผน ข
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
2.2.1 สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2.2.2 ด าเนิ น การโดยการศึ ก ษาวิจัย ติ ด ตามบั ณ ฑิ ต ทุ ก ปี และน าผลการวิจั ย มาพั ฒ นา/
ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ ก ารส าเร็จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รเป็ น ไปตามข้อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ว่าด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.1 แผน ก แบบ ก 2 ศึก ษารายวิ ชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลัก สูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งนาเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลงานวิทยานิพนธ์
จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่า งน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิ มพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ท างวิชาการ หรือเสนอต่อที่ป ระชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding)
3.2 แผน ข ศึก ษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลัก สูตร โดยจะต้องได้รับ คะแนนเฉลี่ย
ไม่ ต่ ากว่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ เที ย บเท่ า และสอบผ่ านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน และ/หรือปากเปล่า
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุก คนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิท ยาลัย เพื่อให้มีความรู้และ
ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู
หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรม
ที่รว่ มมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 คณะมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลีย้ ง
1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม การสอนและ
การวิ จั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การสนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษาต่ อ ฝึ ก อบรม ดู ง านทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ
ในองค์ ก รต่ า ง ๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ ง ในประเทศและ/หรื อ ต่ า งประเทศ หรื อ การลาศึ ก ษา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดสัมมนาพั ฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
ให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
2.1.2 จั ด ระบบการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้โ ดยคณาจารย์ นิ สิ ต และผู้ เกี่ ย วข้ อ ง
มีสว่ นร่วม
2.1.3 จัดโครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการหรือศึกษาดูงานด้าน การจัดการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.5 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
ให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 บริหารจัด การให้อาจารย์ได้รับ การฝึก อบรมและศึก ษาดูงานด้านการสาธารณสุข
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มสี ่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
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2.2.3 จั ด โครงการให้ อ าจารย์ มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานหรื อ ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ
ด้านการสาธารณสุ ข ร่วมกับ สถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง เพื่อให้อาจารย์มีความรู้และ
ทักษะที่ทันสมัย
2.2.4 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริห ารจัด การหลัก สูต รให้เ ป็น ไปตามเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รที ่ป ระกาศใช้แ ละ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลา
ที่มกี ารจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ และคุณภาพผลงานวิจัยของนิสิตและผูส้ าเร็จ
การศึกษา
3. นิสิต
กระบวนการรั บ นิ สิ ต ให้ มี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รและการเตรี ย มความพร้ อ ม
ก่อนเข้าศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานิสิตโดยการควบคุม ดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นิสิต ตลอดจนให้นิสิตมีความพร้อมทางการเรียนมีอัตราการคงอยู่ในหลักสูตรสูง อัตราการสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรสูง ความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
4. คณาจารย์
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยอาจารย์ ใ หม่ จ ะต้ อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญ า โทขึ้ น ไป และ/หรื อ
มีความเชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุข และสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกาหนดตามแนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยประเมินจากการสอนและการสัมภาษณ์
อาจารย์ในหลั กสู ตรมี คุ ณ สมบั ติ ที่ เหมาะสมและจานวนที่ เพี ยงพอต่ อนิ สิ ตมี ค วามก้ าวหน้ า
ในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีอัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มี ก ารออกแบบหลั ก สู ต ร ควบคุ ม ก ากั บ การจั ด ท ารายวิ ช าต่ า งๆ ให้ มี เนื้ อ หาที่ ทั น สมั ย
มีก ารวางระบบผู้ส อนและกระบวนการจัดการเรีย นการสอนในแต่ละรายวิชา มีก ารประเมินผู้เรีย น
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กากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ มี ผ ล
การดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่
1. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อทาหน้าที่วางแผน
และนโยบายที่ สนับสนุนและกากั บการใช้หลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
บั ณ ฑิ ตตามวั ตถุ ประสงค์ ของหลั กสู ตร และติ ดตามประเมิ นการใช้หลั กสู ตร เพื่ อก าหนด
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2. จั ด ตั้ งคณะกรรมการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
เพื่อทาหน้าที่ดาเนินงานตามแผนและนโยบายในการสนับสนุน ทั้ งในด้านการจัดการเรียน
การสอน การจัดหาผู้สอน และทรัพยากรการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล
การเรี ย นการสอน การประเมิ น ผลลั พ ธ์ ต ามหลั ก สู ต รสาธารณสุ ขศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
การประเมินการจัดการเรียนการสอน และจัดทาสรุปผล การดาเนินงานเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตเป็นระยะ
3. จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มวิชาฯ ประกอบด้วย อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทาหน้าที่
ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอน ตลอดจนการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน
การประเมินผลลัพธ์ตามหลักสูตร การประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และ
จัดทาสรุปผลการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการการเรียนการสอนเป็นระยะ
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โครงสร้างการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน

คณะกรรมการกลุม่ วิชา
คณะกรรมการกลุม่ วิชาสถิตแิ ละวิจัย
คณะกรรมการกลุม่ วิชาบริหารสาธารณสุข
คณะกรรมการกลุม่ วิชาอาชีวอนามัยฯ

คณะกรรมการกลุม่ วิชาวิทยาการระบาด
คณะกรรมการกลุม่ วิชาอนามัยชุมชน
คณะกรรมการกลุม่ วิชาสนับสนุนวิชาชีพ

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะวางแผนงบประมาณประจาปี เพื่อจัดซื้อตารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์วัสดุครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ สื่อและอุป กรณ์ ป ระกอบการเรีย นการสอน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับ สนุน
การเรีย นการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรีย นรู้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรีย นรู้ด้วยตนเอง
ของนิสิต
แหล่งงบประมาณ ได้แก่
(1) งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา
(2) งบประมาณสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หนังสือตารา เอกสารและวารสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนส่วนใหญ่มีอยู่ในห้องสมุด
คณะแพทยศาสตร์ ศู นย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษาและห้ องสมุ ด กลุ่ มคณะวิ ท ยาศาสตร์ สุ ขภาพ
มหาวิทยาลัยพะเยา หรือมีการยืมหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โดยผ่านทางศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จาแนกตามรายการดังนี้
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จานวนทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด
ภาษาไทย
36,699 เล่ม
ตาราเรียน
ภาษาต่างประเทศ
19,493 เล่ม
อื่นๆ
1,062 เล่ม
ภาษาไทย
383 เล่ม
วารสาร
ภาษาต่างประเทศ
70 เล่ม
(วีดิทัศน์ แผ่นดิสก์ เทปบันทึกเสียง
4,317 ชุด
โสตทัศนวัสดุ
ซีดรี อม)
ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
Lexis – Nexis
DAO
MD CONSULT
PQ Medical Library
Springer Link
Science Direct
Grolier Online
นอกจากนี้ ยังมีบริการยืมหนังสือจากห้องสมุดของคณะต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งบริการข้อมูลสนเทศ และสืบค้นข้อมูลทางไกล
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 มีการศึกษาความต้องการ และนามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน
6.3.2 ขอความร่วมมือจากศูนย์บ รรณสารและสื่อการศึก ษาในการจัดซื้อหนังสือและ
ตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสติ ได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน
6.3.3 จั ด ห้ อ งสมุ ด และสื่ อ สารสนเทศ ให้ นิ สิ ต สามารถสื บ ค้ น และแสวงหาความรู้
ได้จากหนังสือ ตารา และวารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6.3.4 จัดห้องอ่านหนังสือของสาขาวิชาและห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
6.3.5 จั ด เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ไว้ ให้ นิ สิ ต ตามที่ ต่ างๆ ได้ แ ก่ Self study room ของนิ สิ ต
ห้องสอนปฏิบัติการและห้องคอมพิวเตอร์ในอัตราส่วนนิสติ : จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 5: 1
6.3.6 บริ ห ารจั ด การให้ นิ สิ ต สามารถสื บ ค้ น ข้อ มู ล ความรู้ จ ากฐานข้ อ มู ล ต่ าง ๆ และ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่คณะแพทยศาสตร์จัดสรรได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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6.3.7 ให้อาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน
สื่อประกอบการเรียนการสอน
6.3.8 ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6.3.9 ประสานงานและสนั บ สนุ น ให้ มี ต าราและสื่ อ ประกอบการฝึ ก งานในแหล่ งฝึ ก
อย่างเพียงพอ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.4.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสติ ผูช้ ่วยสอนในแหล่งฝึกมีส่วนร่วม
6.4.2 ประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ ความเพี ย งพอของทรั พ ยากร ของอาจารย์ นิ สิ ต
ผูช้ ่วยสอนในแหล่งฝึกทุกปี
6.4.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งตารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม
และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย
6.4.4 นาผลการประเมินความเพียงพอของทรั พยากร มาปรับปรุงแผนและการบริหาร
จัดการทรัพยากรในปีต่อไป
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ก าหนดผลการด าเนิ น งานบรรลุ ต ามเป้ า หมายตั ว บ่ ง ชี้ ทั้ ง หมดอยู่ ใ นระดั บ ดี ต่ อ เนื่ อ ง
2 ปีการศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80
ของตัวบ่งชี้ มีผลการดาเนินงานตามที่ระบุไว้ในแต่ละปี ดังนี้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80
มีสวนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อ
ตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ครอบคลุม หัวข้อตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดให้ครบทุกรายวิชา

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของ ประสบการณ์ภาคสนาม
(ถามี) ครอบคลมุหัวขอตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา (ไมนับรวมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์)
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการตามหลักสูตร
ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูค้ รอบคลุมหัวข้อที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
7. พัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการปรเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินผล
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนผ่านการปฐมนิเทศ หรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9.อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10.บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก าหนดนโยบายให้ มี ก ารประชุ ม ออกแบบกลยุ ท ธ์ การสอนรายวิ ชา โดยอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ผู้ ส อน และ/หรื อ มี ก ารปรึ ก ษาผู้ เชี่ ย วชาญด้ านหลั ก สู ต รและ
การจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิต การสอบถามจากนิสิต รวมทั้ง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนดในรายละเอียดของ
หลักสูตรและรายวิชา
1.1.3 จัด ประชุ ม การประเมิ น ผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ตร อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคาแนะนา
1.1.4 คณะกรรมการรับ ผิดชอบหลั ก สูตร สรุป รวบรวมผลการประเมินกลยุ ท ธ์ก ารสอน
และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิท ธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมงานประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอน
1.2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง /
พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน
2.2 คณ ะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต ร วางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบ โดยใช้
กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร
ได้ แ ก่ นิ สิ ต และบั ณ ฑิ ต โดยเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากอาจารย์ นิ สิ ต ชั้น ปี สุ ด ท้ าย บุ ค ลากรสนั บ สนุ น
ผู้ช่ว ยสอนในแหล่ งฝึ ก ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ผู้รับ บริก าร และผู้ท รงคุ ณ วุฒิ จากภายนอก จากการสอบถาม
สัมภาษณ์ และสังเกต
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2.3 สรุป ผลการประเมินหลัก สูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุงหรื อพัฒ นา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะแพทยศาสตร์ก าหนดให้ ใช้ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน (IQA) ในการประเมิ น ผล
การดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญ ญาตรี และตัวบ่งชี้
ทีก่ าหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในของคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต ร สรุป ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รและจั ด ท าเป็ น รายงาน
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จัดประชุมนาเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ป ระจาหลัก สูตร อาจารย์ประจา
อาจารย์พิ เศษ ผู้ช่ว ยสอนในแหล่ งฝึ ก นิ สิต และบุ คลากรสนับ สนุน การเรีย นการสอน เพื่ อรับ ทราบ
ตรวจสอบผลการดาเนินหลักสูตร และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
และแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตรความต้องการ
ของผู้ใช้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

….……………………………….
โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การศึกษาในระดับ
บั ณ ฑิ ตศึ กษาของมหาวิท ยาลั ยพะเยา เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณ ภาพ สอดคล้องกั บ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 21 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยาในการประชุมครัง้ ที่ 9/2553 เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อ บั ง คั บ นี้ เรีย กว่า “ข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ว่า ด้ ว ย การศึ กษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษา
พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง
มหาวิทยาลัยพะเยา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง
สภามหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายถึง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายถึง
ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่น
ที่มีการจัดการเรียนการสอน
“คณบดี”
หมายถึง
หั ว หน้ า ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหน้า
ส่วนงานอืน่ ที่มีการ จัดการเรี ย นการสอน
ข้อ 4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้
4.1 หลั กสูตรประกาศนียบัต รบั ณ ฑิต และประกาศนียบัตรบัณ ฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูต รที่เน้น
การพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นและเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
4.2 หลักสูตรปริญ ญาโทและปริญญาเอก เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง
ในสาขาวิชาต่างๆ โดยเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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หมวดที่ 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
5.1 วุฒิการศึกษา
5.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้เข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี
หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
5.1.2 หลั ก สู ต รประกาศนีย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้น สู ง ผู้เข้า ศึ กษาจะต้อ งส าเร็จการศึ กษาระดั บ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
5.1.3 หลั ก สู ต รปริญ ญาโท ผู้ เข้ า ศึ ก ษาจะต้ อ งส าเร็จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีห รื อ
เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
5.1.4 หลั ก สู ต รปริญ ญาเอก ผู้ เข้า ศึ กษาจะต้ อ งส าเร็จ การศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรีห รือ
เทียบเท่าที่มี ผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การ
รับรอง
5.2 ไม่ เคยต้ อ งโทษตามค าพิ พ ากษาของศาลถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้ น แต่ ใ นกรณี ค วามผิ ด
อันได้กระทาโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
5.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
5.4 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 6 การรับเข้าศึกษา
6.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก
หรืออื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป
6.2 ผู้สมัครที่ผา่ นการคัดเลือกเข้าศึกษาแต่กาลังรอผลการศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยจะรับรายงาน
ตัวเป็นนิสิต เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 7 ประเภทของนิสิต
7.1 นิสิตสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 5 ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา
เพื่อรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
7.2 นิ สิ ต วิ ส ามั ญ หมายถึ ง นิ สิ ต ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ค รบถ้ ว นตามข้ อ 5 แต่ ม หาวิ ท ยาลั ย
รับเข้าทดลองศึกษา ซึ่งนิสิตวิสามัญจะเปลี่ยนสภาพเป็นนิสิตสามัญต่อเมื่อมีคุณ สมบัติครบตามข้อ 5 และ
ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ภายในหนึ่งปีการศึกษา แต่ถ้าหากภายในหนึ่งปีการศึกษา นิสิต
มีคุณสมบัติยังไม่ครบตามข้อ 5 จะต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที
ข้อ 8 นิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณารั บ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันการศึกษา ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือมาทาการศึกษาค้นคว้า
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เฉพาะเรื่องได้ตามความเหมาะสม เพื่อนาหน่วยกิตและผลการศึกษาไปเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยู่ได้ ทั้งนีใ้ ห้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 ผู้เข้าร่วมศึกษา
มหาวิท ยาลั ย อาจพิ จ ารณารับ บุ ค คลอื่ น นอกเหนือ จากนิ สิต บั ณ ฑิ ต ศึ กษาในมหาวิท ยาลั ย
เป็นผู้เข้าร่วมศึกษาเป็นบางรายวิชาได้ โดยคณะเจ้าของหลักสูตรนั้น ให้ความเห็นชอบ และผู้เข้าร่วมศึกษา
มีสิทธิ์ได้รับใบรับรองในการศึกษา ในรายวิชานั้นๆ
ข้อ 10 การรายงานตัวเป็นนิสิต
ผู้ท่ไี ด้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะต้องรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นนิสิต ตามวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
หมวดที่ 2
การจัดการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 11 รูปแบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้
11.1 แบบ 1 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
6 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ต้องจัดการเรียนให้มี จานวนชั่วโมงต่อหน่วยกิต ตามจานวนชั่วโมงเรียน
ที่กาหนดไว้ในภาคการศึกษาในระบบทวิภาค
11.2 แบบ 2 ภาคการศึ ก ษา จั ด การศึ ก ษาปี ล ะ 2 ภาคการศึ ก ษา โดยมี ร ะยะเวลาเรี ย น
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูร้อน ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อ ยกว่า 6 สัปดาห์
ทั้ งนี้ การจั ด การศึ กษาในภาคฤดู ร้อ น ต้ อ งจั ด การเรีย นให้ มี จ านวนชั่ ว โมงต่อ หน่ ว ยกิ ต ตามที่ ก าหนดไว้
ในภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
11.3 แบบ 3 ภาคการศึ ก ษา จั ด การศึ ก ษาปี ล ะ 3 ภาคการศึ ก ษา โดยมี ร ะยะเวลาเรี ย น
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และต้องจัดการเรียนให้มีจานวนชั่วโมงต่อหน่วยกิต ตามที่กาหนดไว้
ในภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
ข้อ 12 การลงทะเบียนรายวิชา
มหาวิทยาลั ยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และให้นิสิตถือปฏิบั ติ
ตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
12.1 นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชา ตามเงื่อนไขการลงทะเบียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย
12.2 การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ปี รึกษา
12.3 รายวิชาใดที่เคยได้ระดับขั้น B หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีกไม่ได้
12.4 การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
12.4.1 นิ สิ ต แบบ 1 ภาคการศึ ก ษา จะลงทะเบี ย นรายวิ ช าได้ ไ ม่ เกิ น 15 หน่ ว ยกิ ต
ในแต่ละ ภาคการศึกษา
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12.4.2 นิ สิ ต แบบ 2 ภาคการศึ ก ษา จะลงทะเบี ย นรายวิ ช าได้ ไ ม่ เกิ น 15 หน่ ว ยกิ ต
ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในภาคฤดูรอ้ น
12.4.3 นิ สิ ต แบบ 3 ภาคการศึ ก ษา จะลงทะเบี ย นรายวิ ช าได้ ไ ม่ เกิ น 9 หน่ ว ยกิ ต
ในแต่ละภาคการศึกษา
12.5 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่ลงทะเบียน
ผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
12.6 นิ สิ ต อาจขอลงทะเบี ย นเข้ า ศึ ก ษารายวิ ช าใดๆ เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู้ ไ ด้
ด้ วยความเห็ นชอบของอาจารย์ ที่ ปรึกษา ทั้ งนี้ นิ สิ ตจะต้ องชาระค่ าธรรมเนี ยมและค่ าหน่ วยกิ ตรายวิชานั้ น
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา และนิสิตจะได้อักษร S หรือ U
12.7 นิสิตที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องลงทะเบียนและ
ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
12.8 ผู้เข้าร่วมศึกษา จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ทั้งนี้
ผู้เข้าร่วมศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียม และค่าหน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าบารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และผู้เข้าร่วมศึกษาจะได้อักษร S หรือ U
12.9 นิ สิ ต เรี ย นข้ า มมหาวิ ท ยาลั ย จะลงทะเบี ย นเรี ย นได้ ต ามข้ อ 12.4 และจะต้ อ งช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 13 การเพิ่มและการถอนรายวิชา
การเพิ่มและการถอนรายวิชา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ปี รึกษา
13.1 การเพิ่มรายวิชา
13.1.1 แบบ 1 ภาคการศึ กษา และภาคเรีย นฤดู ร้อ น จะกระท าได้ ภ ายใน 1 สั ป ดาห์ แ รก
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาและภาคเรียนฤดูร้อน
13.1.2 แบบ 2 ภาคการศึกษา และ 3 ภาคการศึกษาจะกระทาได้ภายใน 2 สัปดาห์แรก
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
13.2 การถอนรายวิชาจะกระทาได้ภายในกาหนดเวลาไม่เกินระยะเวลาร้อยละ 75 ของเวลา
เรียนของภาคการศึกษา นับตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา
การถอนรายวิชาในกาหนดเวลาเดียวกับการเพิ่มรายวิชาจะไม่ปรากฏอักษร W ในระเบียน
ผลการเรียน และการถอนรายวิชาหลังกาหนดเวลาดังกล่าว นิสิตจะได้รับอักษร W ในระเบียนผลการเรียน
13.3 การเพิ่มและถอนรายวิชา ให้มีขนั้ ตอนในการปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 โครงสร้างของหลักสูตร
14.1 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ให้ มี จ านวน
หน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
14.2 หลั กสู ตรปริญ ญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลั กสู ตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ
14.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
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14.2.1.1 แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิท ยานิพ นธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โดยมหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับหน่วยกิต
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
14.2.1.2 แบบ ก 2 ท าวิท ยานิ พ นธ์ ซึ่ งมี ค่า เที ย บได้ ไม่ น้อ ยกว่า 12 หน่ว ยกิต และ
ต้องศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
14.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึก ษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์
แต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
14.3 หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
14.3.1 แบบ 1 เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เน้ น การวิจั ย โดยมี ก ารท าวิท ยานิ พ นธ์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความรู้ใหม่ มหาวิท ยาลั ย อาจก าหนดให้ เรี ย นรายวิ ชาเพิ่ ม เติ ม หรื อ ท ากิ จ กรรมทางวิช าการอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
14.3.2 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้ เข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาโท จะต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ไม่ น้ อ ยกว่า 36
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้ เข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็จ ปริ ญ ญาตรี จะต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ไม่ น้ อ ยกว่ า 48
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน
ข้อ 15 ระยะเวลาการศึกษา
15.1 ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
15.2 ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
15.3 ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก
15.3.1 ผู้ที่สาเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน
8 ปีการศึกษา
15.3.2 ผู้ที่สาเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน
6 ปีการศึกษา
15.4 นิ สิ ต จะต้ อ งมี เวลาเรี ย นในแต่ ล ะรายวิ ช าไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อยละ 80 ของเวลาเรี ย น
ในภาคการศึกษานั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ
กรณี ที่ มี ก ารเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ให้ มี ร ะยะเวลาการศึ ก ษา
ในหลักสูตรที่เทียบโอนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร
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กรณีที่ใช้ระยะเวลาการศึกษาต่ ากว่าที่กาหนดในหลักสูตรให้คณะเจ้าของหลักสูตรเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
ข้อ 16 การย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย
การย้ า ยสาขาวิ ช าให้ เป็ น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ว่า ด้ ว ยการย้ า ยสาขาวิช าของนิ สิ ต
ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 17 การรับโอนนิสิตและ/หรือการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
การรั บ โอนนิ สิ ต และ/หรื อ การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ให้ เป็ น ไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 18 อาจารย์ท่ปี รึกษา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่เสนอโดยคณะเจ้าของหลักสูตร หรือคณะที่รับผิดชอบ
จัด การศึ กษา เพื่อให้คาแนะน าและดู แลจัด แผนกาหนดการศึกษาของนิสิตให้ส อดคล้องกับ หลั กสู ต รและ
กฎข้ อ บั ง คั บ ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ / อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการศึ ก ษาค้ น คว้ า
ด้วยตนเอง
ข้อ 19 ชื่อและรหัสรายวิชา
19.1 รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชากากับไว้
19.2 รหัสรายวิชาประกอบด้วย
19.2.1 เลข 3 ลาดับแรก
แสดงถึง สาขาวิชา
19.2.2 เลขในลาดับที่ 4
แสดงถึง ระดับบัณฑิตศึกษา
19.2.3 เลขในลาดับที่ 5
แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา
19.2.4 เลขในลาดับที่ 6
แสดงถึง อนุกรมของรายวิชา
หมวดที่ 3
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา
20.1 มหาวิทยาลัยให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
20.2 มหาวิ ท ยาลั ย ใช้ ระบบระดั บ ขั้ น และค่ า ระดั บ ขั้ น ในการวั ด และประเมิ น ผล นอกจาก
กรณีต่อไปนี้ ให้กาหนดการวัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U คือ
20.2.1 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
20.2.2 การสอบประมวลความรู้ / การสอบวัดคุณสมบัติ
20.2.3 สัมมนา
20.2.4 วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
20.3 สัญลักษณ์ และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้กาหนดดังนี้
A
หมายถึง ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
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B+
หมายถึง ดีมาก
(VERY GOOD)
B
หมายถึง ดี
(GOOD)
C+
หมายถึง ดีพอใช้
(FAIRLY GOOD)
C
หมายถึง พอใช้
(FAIR)
D+
หมายถึง อ่อน
(POOR)
D
หมายถึง อ่อนมาก
(VERY POOR)
F
หมายถึง ตก
(FAILED)
S
หมายถึง เป็นที่พอใจ
(SATISFACTORY)
U
หมายถึง ไม่เป็นที่พอใจ
(UNSATISFACTORY)
I
หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(INCOMPLETE)
P
หมายถึง การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (IN PROGRESS)
W
หมายถึง การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)
20.4 ระบบระดับขั้น กาหนดเป็นตัวอักษร 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 แสดงว่านิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้สาเร็จสมบูรณ์ได้ โดยมี
หลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการ
อนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
นิ สิ ต จะต้ อ งด าเนิ น การขอรั บ การวั ด และประเมิ น ผลเพื่ อ แก้ อั ก ษร I ให้ ส มบู ร ณ์ ก่ อ น
2 สั ป ดาห์ สุ ด ท้ า ยของภาคการศึ ก ษาถั ด ไป หากพ้ น ก าหนดดั ง กล่ า ว มหาวิ ท ยาลั ย จะเปลี่ ย นอั ก ษร I
เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U
20.6 อั ก ษร P แสดงว่ า รายวิชานั้ น ยั ง มี ก ารเรีย นการสอนต่ อ เนื่ อ งอยู่ ยั ง ไม่ มี ก ารวั ด และ
ประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัย
อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับ การวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ ไม่เกิน ระยะเวลาการศึ กษา
ตามข้อ 15 หากพ้นระยะเวลาการศึกษามหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P ให้เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U
20.7 อักษร W แสดงว่า
20.7.1 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 12.5
20.7.2 นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ 13.2
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20.7.3 นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
20.7.4 กรณี เหตุ สุ ด วิ สั ย ลาออก ตาย หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห้ ถ อนทุ ก รายวิ ช า
ที่ลงทะเบียน
20.8 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละสาขาวิชา
20.8.1 นิสิตระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท หรือระดับประกาศนียบัตรบั ณฑิต
หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องได้ระดับขั้นไม่ต่ากว่า C หากได้ต่ากว่านี้จะต้องลงทะเบียน
เรียนในรายวิชานั้นซ้าอีก จนกระทั่งได้ระดับขั้นไม่ต่ากว่า C
20.8.2 รายวิชาใด หากระบุ การประเมิ นผลเป็ นอั กษร S หรือ U นิ สิตจะต้ องได้ อั กษร S
มิฉะนั้น จะต้ อ งลงทะเบียนในรายวิชานั้น ซ้าอี กจนกระทั่ งได้อั กษร S หรือ ผ่า นการประเมิน ผลตามเงื่อ นไข
ในประกาศมหาวิทยาลัย
20.9 ในกรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีให้ใช้ระเบียบ
และข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ การลงทะเบี ย นเรี ย น การเพิ่ ม และ
ถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลสาหรับรายวิชานั้นโดยอนุโลม
20.10 อักษร S, U, I, P และ W จะไม่ถูกนามาคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
20.11 มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าระดับขั้นของรายวิชา
ทัง้ หมดที่นิสิตได้ลงทะเบียน
20.12 การคานวณระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ให้นาเอาผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้น ของ
ทุกๆ รายวิชาตามข้อ 20.4 มารวมกันแล้วหารด้วยผลบวกของหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้
ในข้อ 20.10 ในการหารนี้ให้มีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่มีการปั ด เศษ และในกรณี ที่นิสิต ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง มหาวิทยาลั ยจะคานวณค่าระดั บขั้นสะสมเฉลี่ย จากหน่วยกิต และ
ค่าระดับขั้นที่นิสิตลงทะเบียนครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว
20.13 กรณีที่นิสิตได้เรียนรายวิชาใดที่จัดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาอื่น อาจขอเทียบโอนรายวิชานั้น
เข้าไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ จะไม่นาผลมาคานวณหาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ข้อ 21 การสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษ
21.1 มหาวิทยาลัยพิจารณาใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต จากผลการสอบของสถาบัน
ตามประกาศมหาวิทยาลัย หรือ
21.2 นิสิตสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษที่ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย หรือ
21.3 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ จนผ่านการประเมินด้วยอักษร S เฉพาะนิสิต
ระดับปริญญาโท ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ
เงื่อนไขการสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษข้างต้น ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 22 การสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION) และการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ
(QUALIFYING EXAMINATION)
22.1 นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE
EXAMINATION) ด้วยข้อเขียน หรือข้อเขียนและปากเปล่าในหลักสูตรนั้น ๆ
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22.2 นิสิตระดับปริญญาเอก ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
ด้วยข้อเขียน หรือข้อเขียนและปากเปล่าในหลักสูตรนั้นๆ
ให้มีการดาเนินการสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณ สมบัติ ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง โดยทาเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติให้ทาเป็นคาสั่งของมหาวิทยาลัย
และเมื่อดาเนินการแล้วให้ประกาศผลภายใน 4 สัปดาห์หลังวันสอบ
หมวดที่ 4
การทาวิทยานิพนธ์
ข้อ 23 การทาวิทยานิพนธ์
23.1 การลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์
23.1.1 นิสิตระดับปริญญาโทต้องลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ตามเงื่อนไขดังนี้
23.1.1.1 แผน ก แบบ ก 1 จะต้อ งท าวิท ยานิพ นธ์ ซึ่งมีค่า เทีย บได้ไม่น้อ ยกว่า 36
หน่วยกิต
23.1.1.2 แผน ก แบบ ก 2 จะต้องท าวิท ยานิพ นธ์ ซึ่งมีค่า เทียบได้ไม่น้อ ยกว่า 12
หน่วยกิต
23.1.2 นิสิตระดับปริญญาเอก ต้องลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ตามเงื่อนไขดังนี้
23.1.2.1 แบบ 1.1 จะต้อ งท าวิท ยานิพ นธ์ไม่น้อ ยกว่า 48 หน่วยกิต และแบบ 1.2
จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
23.1.2.2 แบบ 2.1 จะต้องทาวิทยานิพ นธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และแบบ 2.2
จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
23.2 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
สาขาวิชาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เรียบร้อย
แล้ว เพื่อให้คณะพิจารณาทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
23.2.1 วิทยานิพนธ์ระดับปริญ ญาโท มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน และกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อีก 1-2 คน
23.2.2 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน และกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อีก 2-3 คน
23.3 การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
นิสิตต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง ที่สาขาวิชาเสนอ
คณะที่สังกัดแต่งตั้ง ดังนี้
23.3.1 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการที่ปรึกษา
วิท ยานิ พ นธ์ อาจารย์ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในสาขาวิช า อาจารย์ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ ง จ านวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน ทาหน้าที่เป็นประธาน กรรมการ และเลขานุการ
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23.3.2 โครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ
แจ้งผลการอนุมัติพร้อมโครงร่างฉบับสมบูรณ์ให้มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน
23.4 การขอสอบวิทยานิพนธ์
23.4.1 นิสิตระดั บปริญ ญาโท แผน ก แบบ ก 1 มีสิทธิ์สอบวิท ยานิพนธ์เมื่อลงทะเบีย น
วิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามหลักสูตร และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อ
ที่ ป ระชุ ม ที่ มี รายงานการประชุ ม (Proceeding) ที่ มี ค ณะกรรมการภายนอกร่ว มกลั่ น กรอง (Peer Review)
ก่ อ นการตี พิ ม พ์ และเป็ น ที่ ย อมรั บ ในสาขาวิ ช านั้ น และนิ สิ ต แผน ก แบบ ก 2 มี สิ ท ธิ์ ส อบวิท ยานิ พ นธ์
เมื่ อลงทะเบีย นรายวิชาและวิท ยานิพ นธ์ครบถ้ว นตามหลั กสู ต ร และผลงานวิท ยานิพ นธ์อ ยู่ระหว่างเสนอ
เพื่อขอรับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือกาลังเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
23.4.2 นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ 1 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์ เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้วไม่น้อยกว่า
1 ภาคการศึกษา และผลงานวิท ยานิพ นธ์จะต้องได้รับการตีพิม พ์ห รืออย่างน้อ ยด าเนินการให้ผลงาน หรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิม พ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ท างวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
ร่ ว มกลั่ น กรอง (Peer Review) ก่ อ นการตี พิ ม พ์ และเป็ น ที่ ย อมรั บ ในสาขาวิ ช านั้ น และแบบ 2 มี สิ ท ธิ์
สอบวิทยานิพนธ์ เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร
และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และผลงานวิทยานิพนธ์อยู่ ระหว่า งเสนอ
เพื่อขอรับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และ
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
23.5 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
23.5.1 คณ ะที่ นิ สิ ต สั ง กั ด แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญ าโท
ประกอบด้วย อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันดังนี้
23.5.1.1 อาจารย์ ป ระจ า หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ประธาน
คณะกรรมการสอบ
23.5.1.2 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ
23.5.1.3 อาจารย์ประจา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน เป็นกรรมการ
23.5.2 คณะที่ นิ สิ ต สั ง กั ด แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก
ประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันดังนี้
23.5.2.1 อาจารย์ ป ระจ า หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ประธาน
คณะกรรมการสอบ
23.5.2.2 ประธานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
เป็นกรรมการ
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23.5.2.3 อาจารย์ป ระจ า และ/หรือ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมหาวิท ยาลั ย 1 - 2 คน
เป็นกรรมการ
23.6 การสอบวิทยานิพนธ์และการรายงานผลการสอบ
เมื่อนิสิตผ่านการสอบวิทยานิพนธ์โดยการสอบปากเปล่าแล้ว คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
จะต้องรายงานผลการสอบต่อมหาวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์ หลังวันสอบวิทยานิพนธ์
หมวดที่ 5
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 24 การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
ในภาคการศึ กษาสุ ด ท้า ยที่นิสิต จะส าเร็จ การศึ กษา นิสิตต้อ งยื่น ใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จ
การศึ ก ษาต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย โดยความเห็ น ชอบของอาจารย์ ที่ ป รึก ษาภายใน 4 สั ป ดาห์ นั บ จากวั น เปิ ด
ภาคการศึกษา
นิสิตที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้ได้รับปริญญา จะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้
24.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
24.1.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
24.1.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
24.1.3 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
24.1.4 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
24.2 ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
24.2.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
24.2.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
24.2.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.2.4 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ การยอมรับให้ตีพิม พ์ในวารสารหรือสิ่งพิม พ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อ ที่ประชุ ม
วิช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม (Proceeding) ที่ มี ค ณะกรรมการภายนอกร่ ว มกลั่ น กรอง (Peer Review)
ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
24.2.5 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
24.3 ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
24.3.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
24.3.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
24.3.3 สอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.3.4 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
24.3.5 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
24.3.6 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
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24.3.7 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ การยอมรับให้ตีพิม พ์ในวารสารหรือสิ่งพิม พ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อ ที่ประชุ ม
วิช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม (Proceeding) ที่ มี ค ณะกรรมการภายนอกร่ ว มกลั่ น กรอง (Peer Review)
ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
24.4 ปริญญาโท แผน ข
24.4.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
24.4.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
24.4.3 สอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.4.4 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
24.4.5 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
24.4.6 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION)
24.5 ปริญญาเอก แบบ 1
24.5.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
24.5.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
24.5.3 สอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.5.4 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
24.5.5 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อ ย
ดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพมิ พ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
24.5.6 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
24.6 ปริญญาเอก แบบ 2
24.6.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
24.6.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
24.6.3 สอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.6.4 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
24.6.5 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
24.6.6 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
24.6.7 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
24.6.8 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ทั้งนีน้ ิสิตต้องไม่มีพันธะเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6
บททั่วไป
ข้อ 25 การพ้นสภาพการเป็นนิสิต
นิสิตจะพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณี ดังต่อไปนี้
25.1 ตาย
25.2 ลาออก
25.3 โอนไปเป็นนิสิตสถาบันการศึกษาอื่น
25.4 ขาดคุณสมบัติของการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 5
25.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิได้ลาพักการศึกษาภายใน
30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา และภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน
25.6 เป็นนิสิตครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในข้อ 15.1, 15.2 และ 15.3
25.7 เป็นผู้สาเร็จการศึกษา
25.8 เป็นนิสิตที่ได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า 2.50
25.9 เป็นนิสิตวิสามัญที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นสามัญตามข้อ 7.2
25.10 ไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
25.11 ลาพักการศึ กษา และ/หรือลาป่วยติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษาปกติ ในปีการศึก ษาแรก
โดยไม่มีหน่วยกิตสะสม สาหรับนิสิตในระบบการศึกษาแบบเอกภาค ให้ถอื 2 ภาคการศึกษาแรกของการเรียน
โดยไม่มีหน่วยกิตสะสม
25.12 มหาวิทยาลัยสั่งให้พน้ สภาพ นอกเหนือจากข้อดังกล่าวข้างต้น
ข้อ 26 การลา
26.1 การลาพักการศึกษา
26.1.1 นิสิ ตที่ลาพั กการศึ กษา หรือถูกสั่ งพั กการศึ กษาตลอดภาคการศึกษา จะต้ องชาระ
ค่าธรรมเนียมการลาพั กการศึกษาทุ กภาคการศึกษาภายใน 2 สั ปดาห์ นับ จากวัน เปิดภาคการศึกษาและ
ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ชาระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
รายวิชาไปแล้ว
26.1.2 นิ สิ ต ที่ ก ลั บ มาเรี ย นหลั ง จากลาพั ก การศึ ก ษาไปแล้ ว ให้ มี ส ภาพการเป็ น นิ สิ ต
เหมือนก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
26.2 ลาออก
นิสิ ต ที่ ป ระสงค์จ ะลาออกจากการเป็ น นิ สิต ให้ ยื่น ค าร้อ งต่ อ มหาวิท ยาลั ย และระหว่า ง
ที่ยังไม่ได้รับอนุมัตใิ ห้ลาออกนี้ให้ถือว่านิสิตผู้ขอลาออกนั้นยังมีสภาพเป็นนิสติ ที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยทุกประการ
ข้อ 27 การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
ให้ชัดเจน และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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ข้อ 28 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณ ภาพการศึก ษาเป็น ระยะๆ อย่า งน้อ ยทุก ๆ 5 ปี และมีก ารประเมิน เพื ่อ พัฒ นา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ทุก 5 ปี
ข้อ 29 การให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม
มหาวิทยาลัยอาจให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลการศึกษา
ได้ ค่า ระดั บ ขั้น สะสมเฉลี่ย ตลอดหลั ก สู ต ร 4.00 หรือ ผลงานวิท ยานิพ นธ์ หรือ ส่ว นหนึ่ง ของผลงานได้ รับ
การตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือได้รับ การจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร
ข้อ 30 ให้อธิการบดี รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศเพื่อประโยชน์
ในการด าเนิ น การภายใต้ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ในกรณี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ นี้ ให้ อ ธิ ก ารบดี
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555

-------------------โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 เพื่อให้เกิด ความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงอาศัย อานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยาในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 21 เมษายน
พ.ศ. 2555 จึงให้ออกข้อบังคับ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1
ข้ อ บั ง คั บ นี้ เรี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555”
ข้อ 2
ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3
ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนีแ้ ทน
"ข้อ 6
การรับเข้าศึกษา
6.1 มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณ ารั บ ผู้ ส มั ค รเข้ า เป็ น นิ สิ ต โดยวิ ธี ก ารคั ด เลื อ ก หรื อ
สอบคัดเลือก หรืออื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป
6.2 ผู้ ส มั ค รที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาแต่ ก าลั ง รอผลการศึ ก ษาอยู่ มหาวิ ท ยาลั ย
จะรับรายงานตัวเป็นนิสิต เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.3 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
6.3.1 ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติม
ได้แต่ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5
6.3.2 การแสดงความจานงขอเข้าศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้
6.3.2.1 ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
6.3.2.1 การรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้า โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า
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6.4 การเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ภาคผนวก ข
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ค
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
----------------------โดยที่เห็นสมควรออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 33 แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติมหาวิท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกั บ ข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 13 (7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้ อ 1 ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ
ในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“คณะ”
หมายถึง
ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่มีการ
จัดการเรียนการสอน
“คณะกรรมการ” หมายถึง
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
“คณบดี”
หมายถึง
หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหน้าส่วนงาน
อื่นที่มกี ารจัดการเรียนการสอน
“นิสติ ”
หมายถึง
นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 4 คุณสมบัติของผูม้ ีสทิ ธิ์เทียบโอนผลการเรียน
4.1 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึน้ ไป
4.2 ต้องเป็น หรือเคยเป็น นิสิต/นัก ศึกษา ของสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษา หรือ
เทียบเท่า ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ข้อ 5 นิสิตที่มีความประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียน ต้องยื่นคาร้องขอเทียบโอน ผลการเรียน
พร้อมหลักฐาน ที่กองบริการการการศึกษา โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา
และคณะเจ้าของหลักสูตร
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ข้อ 6 คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
การเที ย บโอนผลการเรี ย น ระหว่ า งการศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้คณะเจ้าของหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน
ต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้
6.1 คณบดีคณะเจ้าของหลักสูตร เป็นประธานกรรมการ
6.2 รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ คณะที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ
6.3 หัวหน้าสาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรหรือผูแ้ ทนที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ
6.4 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเจ้าของหลักสูตร เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 7 เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
7.1 การเทียบโอนผลการเรียน ระหว่างการศึกษาในระบบ
7.1.1 รายวิ ช าที่ ข อเที ย บโอน ต้ อ งเป็ น รายวิช าในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หรื อ
เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
7.1.2 รายวิ ช าที่ ข อเที ย บโอน ต้ อ งมี จ านวนหน่ ว ยกิ ต ไม่ น้ อ ยกว่ า จ านวนหน่ ว ยกิ ต
ตามหลักสูตรที่ขอเทียบโอน
7.1.3 รายวิชาที่ ขอเที ย บโอน ต้ อ งมีเนื้ อหาสาระครอบคลุ มไม่ น้ อ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
รายวิชาที่ขอเทียบโอน
7.1.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับขั้น B หรือระดับ
คะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรืออักษร S
7.1.5 จานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยกิต
ตามหลักสูตรที่ขอเทียบโอน
7.1.6 รายวิชาที่ได้รับอนุมัตใิ ห้เทียบโอน จะไม่ถูกนามาคานวณหาค่า ระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
7.1.7 นิ สิตต้อ งมีระยะเวลาการศึ ก ษาในมหาวิท ยาลั ย พะเยา ไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
ระยะเวลาการศึกษาในหลั กสูตร และลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต สาหรับนิสิต
ปริญญาโทแผน ข หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร สาหรับนิสติ ปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก
7.1.8 การบันทึกผลการเรียนที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน ให้บันทึกเป็น “CA” (credit from
academic institution)
7.2 การเที ย บโอนผลการเรี ย นระหว่ า งการศึ ก ษานอกระบบ และ/หรื อ การศึ ก ษา
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 ไ ม่ ใ ช่ ก ารทดสอบมาตรฐาน (non-standardized test)
ให้บันทึกผลการเรียน เป็น “CE” (credits from examination)
7.2.1.3 การประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
(evaluation of non-sponsored training) ให้บันทึกผลการเรียน เป็น “CT” (credits from training)
7.2.1.4 การเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน (portfolio) ให้บั นทึก ผลการเรีย น เป็ น “CP”
(credits from portfolio)
7.2.2 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับขั้น B หรืออักษร S
7.2.3 รายวิชาที่ได้รับอนุมัตใิ ห้เทียบโอน จะไม่ถูกนามาคานวณหา ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
7.2.4 จานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยกิต
ตามหลักสูตรที่ขอเทียบโอน
7.2.5 นิสิตต้องมีระยะเวลาการศึก ษาในมหาวิท ยาลัยพะเยา ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
ระยะเวลาการศึกษาในหลั กสูตร และลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต สาหรับนิสิต
ปริญ ญาโทแผน ข หรือ ลงทะเบียนวิท ยานิพนธ์ตามหลัก สูตร สาหรับ นิสิตปริญ ญาโท แผน ก และ
ปริญญาเอก
ข้อ 8 นิสิตระดั บบัณ ฑิตศึก ษาที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ เพราะพ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจาก
ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา สามารถเทียบโอนผลการเรียน
และ/หรื อ ผลการสอบอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ โดยให้ ค ณะกรรมการเที ย บโอนผลการเรี ย น พิ จ ารณา
เป็นกรณีๆไป
ข้อ 9 ให้ อ ธิ ก ารบดี รัก ษาการให้ เป็ น ไปตามประกาศนี้ ในกรณี มี ปั ญ หาเกี่ย วกั บ การปฏิบั ติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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เกณฑ์ของ สกอ.
ลาดับ
ที่
1.

หมวดวิชา

งานรายวิชา
ไม่น้อยกว่า
1.1 หมวดวิชาพืน้ ฐาน
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
1.2.2 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
2. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต *
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

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

24
12
36

33
3
36

27
15
12
12
12
3*
39(3)

33
15
18
12
6
6
3*
39(3)

27
15
12
9
3
12
3*
39(3)

33
15
18
15
3
6
3*
39(3)
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แผน ก แบบ ก 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
งานรายวิชา (Course Work)
ไม่น้อยกว่า
27 หน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐาน
15 หน่วยกิต
326711 ปรัชญาสาธารณสุข นโยบาย และกฎหมาย
สาธารณสุข
3(3-0-6)
Public Health Philosophy, Policy and Law
ปรัชญาของการสาธารณสุข ศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข
ปรัชญาของการมีสุขภาพดีและสาเหตุของการมี
สุขภาพดี ประวัตศิ าสตร์การสาธารณสุขของนานา
ประเทศ นโยบายสาธารณะกับนโยบายสาธารณสุข
กระบวนการพัฒนานโยบายด้านสาธารณสุข
บทบาทของกฎหมายสาธารณสุขกับการมีสุขภาพดี
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
งานรายวิชา (Course Work)
ไม่น้อยกว่า
27 หน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐาน
15 หน่วยกิต
326711 ปรัชญา การบริหาร และกฎหมาย
สาธารณสุข
Public Health Philosophy,
Administration and Law
3(2-2-5)
ปรัชญาและแนวคิดระบบสาธารณสุข
นโยบายของการสาธารณสุขของนานาประเทศ
และของประเทศไทย ประวัตศิ าสตร์
องค์ประกอบในระบบสาธารณสุข การ
เปรียบเทียบระบบสาธารณสุขของแต่ละ
ประเทศ วิวัฒนาการของระบบสาธารณสุข
ในประเทศไทย การสาธารณสุขของโลกและ
ประเทศไทย เปรียบเทียบทฤษฎีและ
ความหมายทางการบริหารหลักการและ
กระบวนการบริหารงานสาธารณสุข การ
พัฒนาองค์การสาธารณสุข การพัฒนา
นโยบายการประเมินและการประกันคุณภาพ
ในงานสาธารณสุข และบทบาทของกฎหมาย
สาธารณสุขกับการมีสุขภาพดี
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

สาระทีป่ รับปรุง

ย้ายหมวดวิชา
ปรับชื่อ คาอธิบาย
รายวิชา และเปลี่ยน
จากวิชาเฉพาะบังคับ
เป็นวิชาพื้นฐาน
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326722 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
Health Education and Health Behavior
3(3-0-6)
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในกลุ่ม
อายุตา่ งๆ ในครอบครัว มารดาและทารก วัยเรียน
วัยรุ่น วัยทางานและผู้สูงอายุ แนวคิดของการ
สื่อสารและพฤติกรรมสุขภาพ ขอบเขตงานสุขศึกษา
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การวางแผน
การให้สุขศึกษา และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
public health and role of public health law on
health
326712 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Health Education and Behavioral
Science
3(2-2-5)
หลักการ ทฤษฏี ขอบเขต แนวคิด
พื้นฐานด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์ การสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการ
สุขภาพ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มผี ลต่อพฤติกรรม
สุขภาพ กลวิธีทางสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม การ
เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ การวิเคราะห์ สาเหตุ
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องพฤติกรรม การวางแผนงาน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการสุขศึกษาและ
ส่งเสริมสุขภาพ บทบาทของนักสุขศึกษาใน
ระบบริการสุขภาพ และการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการให้สุขศึกษาแก่ประชาชนทุก
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

สาระทีป่ รับปรุง

ปรับรหัส ชื่อ
จานวนหน่วยกิต
และคาอธิบาย
รายวิชา
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326712 อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
Environmental Health and Occupational
Health
3(3-0-6)
ภาวะ สถานการณ์ และ ผลกระทบต่อ
สุขภาพ ของคนงาน รวมทั้งประชาชนที่มีสาเหตุมา
จากสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และสถานที่
ทางาน ทั้งในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
การประเมิน การวิเคราะห์ปัญหา และผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ด้วยเครื่องมือทางอาชีวอนามัย อา
ชีวเวชกรรม และอนามัยสิ่งแวดล้อม และสามารถ
กาหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
326713 อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
Environmental Health and
Occupational Health
3(2-2-5)
ความสาคัญของงานด้านการอนามัย
สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน
การจัดการน้าสะอาด การควบคุมป้องกัน
มลพิษน้าอากาศและเสียง การจัดการมูลฝอย
ชุมชน การสุขาภิบาลอาหาร การอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมสิ่ง
คุกคาม โรคจากสภาพแวดล้อมในการทางาน
ยุทธศาสตร์ของผู้ประกอบอาชีพภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การจัดการ
สารเคมีกากของเสียอันตรายกากอุตสาหกรรม
การจัดการมลพิษจากอุตสาหกรรม ความเสี่ยง
ทางสุขภาพ การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัย
พิบัติ การบริการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบอาชีพทั้งมวล
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.
326731 ระบาดวิทยาสาหรับการวางแผนนโยบาย
326714 ระบาดวิทยาสาหรับการวางแผน
สาธารณสุข
3(3-0-6) นโยบายสาธารณสุข
3(2-2-5)
Epidemiology for Public Health Policy
Epidemiology for Public Health Policy
ความสาคัญและขอบเขตของระบาดวิทยา
ความสาคัญและขอบเขตของระบาด
การจาแนกโรค กระบวนการเกิดโรคในมนุษย์ ดัชนี วิทยาธรรมชาติของการเกิดโรคการประยุกต์ใช้

สาระทีป่ รับปรุง
ย้ายหมวดวิชา
ปรับรหัส จานวน
หน่วยกิต คาอธิบาย
รายวิชา และเปลีย่ น
จากวิชาเฉพาะบังคับ
เป็นวิชาพื้นฐาน

ปรับรหัส
จานวนหน่วยกิต
และคาอธิบาย
รายวิชา
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อนามัย เครื่องมือที่ใช้ในงานระบาดวิทยา วิธี
การศึกษาทางระบาดวิทยา การศึกษาเชิงพรรณนา
เชิงวิเคราะห์ และเชิงทดลอง การประยุกต์แนวคิด
ของระบาดวิทยาเพื่อการกาหนดนโยบาย
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระทีป่ รับปรุง
ระบาดวิทยาในงานสาธารณสุขการวัดทาง
ระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาด
วิทยา การศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เพื่อ
หาสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคการ
เฝ้าระวังและการสอบสวนโรค สถิตใิ นงาน
ระบาดวิทยา Chi square, logistic regression
และ Cox regression การประยุกต์แนวคิด
ของระบาดวิทยาเพื่อการกาหนดนโยบาย
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 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
326715 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
ปรับรหัส และ
Research Methodology in Health Science ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คาอธิบายรายวิชา
3(2-2-5)
Research Methodology and
แนวคิดและกระบวนการวิจัยทางด้าน
Statistics in Health Science
3(2-2-5)
สาธารณสุข ปัญหาในการทาวิจยั การตัง้ คาถามเพื่อ
นิยาม กระบวนทัศน์ ประเภทและ
นาไปสู่การวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือใน กระบวนการวิจัยทางด้านสาธารณสุข ปัญหา
งานวิจัย การรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลและแปลผล การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การ
การเขียนโครงร่างการวิจัย การนาเสนอผลงานวิจัย ออกแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
และการวิจารณ์บทความตีพมิ พ์ในวารสารการวิจัย เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ การ
Concept and research process of public รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลผล
health, research problem, research design,
วิธีการทดสอบสมมติฐาน สถิตพิ รรณนาและ
research tools, data collection, data analysis and สถิตอิ นุมาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
interpretation, proposal writing, presentation, and สาเร็จรูปสาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูล จริยธรรมการ
comment of journal articles
วิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การนาเสนอ
ผลงานวิจัย และการวิจารณ์บทความตีพมิ พ์
ในวารสารการวิจัย
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326732 ชีวสถิติ และทักษะทางคอมพิวเตอร์
Biostatistics and Computing Skill
3(2-2-5)
ความรู้พนื้ ฐานทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล การตัดสินใจใน
การดาเนินงานด้านสาธารณสุข วิธีการทดสอบ
สมมติฐาน สถิติพรรณนา และสถิตอิ นุมาน รวมไป
ถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปสาหรับ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
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
326741 การบริหาร และปฏิรูประบบสาธารณสุข
Public Health Administration and
reformation
3(3-0-6)
แนวคิดพืน้ ฐานและหลักการของการ
บริหารงานสาธารณสุข และการจัดบริการ
สาธารณสุขที่เหมาะสมสาหรับประเทศกาลังพัฒนา
กระบวนการบริหารคุณภาพการวางแผนการจัดการ
บริหารทางการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบต่าง
ๆ เหตุผลความจาเป็นในการปฏิรูประบบสาธารณสุข
การดาเนินการปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศ
ไทย การตรวจรับรองคุณภาพของสถานบริการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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

สาระทีป่ รับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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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

326713 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
Health Economic
3(3-0-6)
ลักษณะพิเศษของสินค้าสาธารณสุขที่ต่าง
จากสินค้าทั่วไป อุปสงค์-อุปทานของบริหาร
สาธารณสุข การคลังสาธารณสุข การเปรียบเทียบ
ระบบทางการคลังและการให้บริการสาธารณสุข

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
9 หน่วยกิต
326721 การวางแผนและประเมินระบบสุขภาพ
Planning and Evaluation of Health
System
3(2-2-5)
การวางแผนระบบสุขภาพ แผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตกิ าร และโครงการ การ
ประเมิน ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ของ
ระบบสุขภาพ การประเมินคุณภาพชีวิต การ
ประเมินระบบบริการสาธารณสุข การประเมิน
ระบบหลักประกันสุขภาพ การประเมินโครงการ
รูปแบบการประเมินเชิงปริมาณและคุณภาพ
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
326722 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
Public Health Economics 3(2-2-5)
แนวคิดและเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ทางสาธารณสุขเพื่อการบริหารงาน
สาธารณสุข การให้บริการสุขภาพประชาชน

สาระทีป่ รับปรุง

เปิดรายวิชาใหม่

ปรับรหัส ชื่อ
จานวนหน่วยกิต
และคาอธิบาย
รายวิชา
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ระหว่างประเทศ การศึกษาต้นทุนการให้บริการ
สาธารณสุข ประสิทธิภาพ และเป็นธรรมทาง
สุขภาพ การประเมินเศรษฐศาสตร์ การจัดสรร
งบประมาณสาธารณสุข เทคโนโลยีทางการแพทย์
การแทรกแซงของรัฐทางด้านการบริหารงาน
สาธารณสุข ทรัพยากรมนุษย์ด้านสาธารณสุขและ
การปฏิรูประบบสาธารณสุขโดยสังเขป
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
326721 โภชนวิทยาสาหรับวางแผนนโยบาย
สาธารณสุข
3(3-0-6)
Nutrition for Public Health Policy
หลักการของโภชนวิทยาในมนุษย์ และการ
เกิดโรค ชนิดของสารอาหาร และการทางาน
รวมถึงแหล่งที่มาของสารอาหาร อาการแสดงของ
การขาดสารอาหาร และความเป็นพิษ ความต้องการ
ทางโภชนวิทยาในช่วงวัยที่แตกต่างกัน ความ
ตระหนักของผู้บริโภค และการประยุกต์แนวคิดของ
โภชนวิทยาเพื่อการกาหนดนโยบายสาธารณสุข
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานในการบริการ
สุขภาพ การศึกษาต้นทุนในการบริการ
สาธารณสุข ทรัพยากรด้านสาธารณสุขและ
การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการให้บริการด้านสุขภาพ ระบบสุขภาพ
ทางเลือก อุตสาหกรรมสุขภาพ ตลาดของการ
ให้บริการสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
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

สาระทีป่ รับปรุง

ปิดรายวิชา
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326725 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน
Community health management
practicum
3(0-9-3)
แนวคิด ทฤษฏี และหลักการพัฒนา
สุขภาพชุมชน การวินจิ ฉัยชุมชน การวิเคราะห์
ปัญหา ประเมินปัญหาสุขภาพชุมชน การ
จัดลาดับความสาคัญชองปัญหา การวางแผน
แก้ไข การดาเนินงาน และการประเมิน
โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยยึดแนวคิด
กระบวนการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม ทางาน
เป็นทีมในวิชาชีพสาธารณสุขต่างๆ และชุมชน
ผสมผสานทักษะด้านวิชาการกับภูมิปัญญา
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
วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
326725 สังคมศาสตร์ทางการแพทย์ และ
326731 สังคมวิทยาการแพทย์และ
สาธารณสุข
สาธารณสุข
Social Science in Medicine and Health
Social Science in Medicine and
3(3-0-6) Health
3(2-2-5)
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคม
กระบวนทั ศ น์ ท างสั ง คมเกี่ ย วกั บ
วัฒนธรรม จิตวิทยา กับ พฤติกรรมสุขภาพการ
สุ ข ภาพ ความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งลั ก ษณะทาง
ป้องกันโรคในระบบสังคมวัฒนธรรมต่างๆ วิเคราะห์ สั ง คม วั ฒ นธรรม จิ ต วิ ท ยา กั บ พฤติ ก รรม
แบบแผนความสัมพันธ์ขององค์กรทางการแพทย์
สุขภาพ การวิเคราะห์แบบแผนความสัมพั นธ์
การบริหาร การให้บริการทางสาธารณสุข
ขององค์ ก รทางการแพทย์ การบริ ห าร การ
จริยธรรม และโรงพยาบาลในฐานะสถาบันของ
ให้บริการทางสาธารณสุข จริยธรรม

สาระทีป่ รับปรุง
เปิดรายวิชาใหม่

เปิดกลุ่มวิชาใหม่
ปรับรหัส ชื่อ
จานวนหน่วยกิต
และคาอธิบาย
รายวิชา
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สาระทีป่ รับปรุง
สังคม
Social paradigm in health, relation
Relations of social characteristics, culture, aspect among social, culture, psychology on
psychology, and health behavior in a variety of
health behavior, relationship analysis on
social cultures, analysis of medical organization
medical organization, administration, public
relationship, public health service and
health survice and ethic
management, ethics, and hospital as social
institution
326732 สุขภาพโลก
เปิดรายวิชาใหม่
Global Health
3(2-2-5)
มิตขิ องการสาธารณสุขในระดับ
นานาชาติ ประวัตศิ าสตร์ของการสาธารณสุข
ในระดับโลก นโยบายหลักและรูปแบบในการ
วิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข ลาดับ
ความสาคัญในการดาเนินงานป้องกันในบริบท
ระดับชาติทแี่ ตกต่างกัน บทบาทของหน่วยงาน
สาธารณสุขระดับนานาชาติ ระบบการส่งต่อ
การดูแลสุขภาพ ลาดับความสาคัญของปัญหา
สาธารณสุขระดับโลก ทั้งในปัจจุบันและที่
กลับมาเกิดซ้า การสาธารณสุขใหม่ที่ท้าทาย
ที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ 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 การประเมินและการจัดการ
เปิดรายวิชาใหม่
ผลกระทบทางสุขภาพ และการประเมิน
ความเสี่ยง
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สาระทีป่ รับปรุง
Health Impact and Risk Assessment
and Management
3(2-2-5)
หลักการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ กระบวนการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ การประเมินคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ นโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ หลักการประเมินความ
เสี่ยงทางสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงจาก
การทางาน กระบวนการประเมินความเสี่ยง
การสื่อสารความเสี่ยงทางสุขภาพ การจัดการ
ผลกระทบและความเสี่ยงทางสุขภาพ
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 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
326799 วิทยานิพนธ์
326741 วิทยานิพนธ์
ปรับรหัส และ
Thesis
12 หน่วยกิต
Thesis
12(0-36-18) คาอธิบายรายวิชา
วิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับสาธารณสุข การ
การสร้างความรู้ใหม่ด้วยระบวนการ
กาหนดประเด็นสาคัญทางสาธารณสุข การกาหนด วิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การตีพิมพ์
วัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การ เผยแพร่ และการสังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะเชิง
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การอภิปราย นโยบาย ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข
ผล และการสังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบาย
Constructing new Knowledge by
Research, Determine important public
systematic research methodology, problem
health issue and research objective, literature
solving, publishing and policy recommendation
review, data collection, data analysis, discussion synthesis in public health
and policy recommendation synthesis
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับ
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับ ปรับคาอธิบาย
บัณฑิตศึกษา
3(3-0-6) บัณฑิตศึกษา
3(3-0-6) รายวิชา
Intensive English for Graduate Studies
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ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใน
ระดับกลางและสูงเพื่อเป็นพืน้ ฐานในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท โดยเน้นด้านการอ่านและการเขียนเชิง
วิชาการ
Practice using academic English at
intermediate and upper-intermediate level for
graduate studies by focusing on academic reading
and writing skills.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Intensive English for Graduate
Studies
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภท
ของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์
และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียน
เรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมี
วิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการพูดและการ
เขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล
อิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน
ระบบอ้างอิงและการเขียนอ้างอิง
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

สาระทีป่ รับปรุง
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งานรายวิชา (Course Work)
ไม่น้อยกว่า
33 หน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐาน
15 หน่วยกิต
326711 ปรัชญาสาธารณสุข นโยบาย และ
กฎหมายสาธารณสุข
3(3-0-6)
Public Health Philosophy, Policy and Law
ปรัชญาของการสาธารณสุข ศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข
ปรัชญาของการมีสุขภาพดีและสาเหตุของการมี
สุขภาพดี ประวัตศิ าสตร์การสาธารณสุขของนานา
ประเทศ นโยบายสาธารณะกับนโยบาย
สาธารณสุข กระบวนการพัฒนานโยบายด้าน
สาธารณสุข บทบาทของกฎหมายสาธารณสุขกับ
การมีสุขภาพดี 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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
งานรายวิชา (Course Work)
ไม่น้อยกว่า
33 หน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐาน
15 หน่วยกิต
326711 ปรัชญา การบริหาร และกฎหมาย
สาธารณสุข
Public Health Philosophy,
Administration and Law
3(2-2-5)
ปรัชญาและแนวคิดระบบสาธารณสุข
นโยบายของการสาธารณสุขของนานาประเทศ
และของประเทศไทย ประวัตศิ าสตร์
องค์ประกอบในระบบสาธารณสุข การ
เปรียบเทียบระบบสาธารณสุขของแต่ละประเทศ
วิวัฒนาการของระบบสาธารณสุข
ในประเทศไทย การสาธารณสุขของโลกและ
ประเทศไทย เปรียบเทียบทฤษฎีและความหมาย
ทางการบริหารหลักการและกระบวนการ
บริหารงานสาธารณสุข การพัฒนาองค์การ
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

สาระทีป่ รับปรุง

ย้ายหมวดวิชา
ปรับชื่อ คาอธิบาย
รายวิชา และเปลี่ยน
จากวิชาเฉพาะบังคับ
เป็นวิชาพื้นฐาน
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326722 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
Health Education and Health Behavior
3(3-0-6)
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในกลุ่ม
อายุตา่ งๆ ในครอบครัว มารดาและทารก วัยเรียน
วัยรุ่น วัยทางานและผู้สูงอายุ แนวคิดของการ
สื่อสารและพฤติกรรมสุขภาพ ขอบเขตงานสุข
ศึกษา และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
การวางแผนการให้สุขศึกษา และการใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการให้สขุ ศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่ม
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 อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
Environmental Health and Occupational
Health
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
public health and role of public health law on
health
326712 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Health Education and Behavioral
Science
3(2-2-5)
หลักการ ทฤษฏี ขอบเขต แนวคิด
พื้นฐานด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์ การสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการ
สุขภาพ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มผี ลต่อพฤติกรรม
สุขภาพ กลวิธีทางสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม การเฝ้าระวัง
ปัญหาสุขภาพ การวิเคราะห์ สาเหตุและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องพฤติกรรม การวางแผนงานโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการสุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพ บทบาทของนักสุขศึกษาในระบบริการ
สุขภาพ และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ให้สุขศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุม่ อายุ
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 อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
Environmental Health and
Occupational Health
3(2-2-5)

สาระทีป่ รับปรุง

ปรับรหัส ชื่อ
จานวนหน่วยกิต
และคาอธิบาย
รายวิชา

ย้ายหมวดวิชา
ปรับรหัส จานวน
หน่วยกิต คาอธิบาย
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ภาวะ สถานการณ์ และ ผลกระทบต่อ
สุขภาพ ของคนงาน รวมทั้งประชาชนที่มีสาเหตุมา
จากสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และสถานที่
ทางาน ทั้งในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
การประเมิน การวิเคราะห์ปัญหา และผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ด้วยเครื่องมือทางอาชีวอนามัย
อาชีวเวชกรรม และอนามัยสิ่งแวดล้อม และ
สามารถกาหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาเหล่านัน้
ได้
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ความสาคัญของงานด้านการอนามัย
สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน การ
จัดการน้าสะอาด การควบคุมป้องกันมลพิษน้า
อากาศและเสียง การจัดการมูลฝอยชุมชน การ
สุขาภิบาลอาหาร การอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย การป้องกันและควบคุมสิ่งคุกคาม
โรคจากสภาพแวดล้อมในการทางาน
ยุทธศาสตร์ของผู้ประกอบอาชีพภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การจัดการ
สารเคมี กากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
การจัดการมลพิษจากอุตสาหกรรม ความเสี่ยง
ทางสุขภาพ การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
การบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่
ผู้ประกอบอาชีพทั้งมวล
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.
326731 ระบาดวิทยาสาหรับการวางแผนนโยบาย 326714 ระบาดวิทยาสาหรับการวางแผน
สาธารณสุข
3(3-0-6) นโยบายสาธารณสุข
3(2-2-5)
Epidemiology for Public Health Policy
Epidemiology for Public Health Policy
ความสาคัญและขอบเขตของระบาด
ความสาคัญและขอบเขตของระบาด
วิทยา การจาแนกโรค กระบวนการเกิดโรคใน
วิทยาธรรมชาติของการเกิดโรคการประยุกต์ใช้
มนุษย์ ดัชนีอนามัย เครื่องมือที่ใช้ในงานระบาด
ระบาดวิทยาในงานสาธารณสุขการวัดทาง
วิทยา วิธีการศึกษาทางระบาดวิทยา การศึกษา
ระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา
เชิงพรรณนา เชิงวิเคราะห์ และเชิงทดลอง
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เพื่อหาสาเหตุ
การประยุกต์แนวคิดของระบาดวิทยาเพื่อการ
หรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคการเฝ้าระวังและ

สาระทีป่ รับปรุง
รายวิชา และเปลีย่ น
จากวิชาเฉพาะบังคับ
เป็นวิชาพื้นฐาน

ปรับรหัส
จานวนหน่วยกิต
และคาอธิบาย
รายวิชา
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กาหนดนโยบายสาธารณสุข
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

326733 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Research Methodology in Health
Science
3(2-2-5)
แนวคิดและกระบวนการวิจัยทางด้าน
สาธารณสุข ปัญหาในการทาวิจยั การตัง้ คาถาม
เพื่อนาไปสู่การวิจัย การออกแบบการวิจัย
เครื่องมือในงานวิจัย การรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล
และแปลผล การเขียนโครงร่างการวิจัย การ
นาเสนอผลงานวิจัย และการวิจารณ์บทความ
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระทีป่ รับปรุง
การสอบสวนโรค สถิตใิ นงานระบาดวิทยา Chi
square, logistic regression และ Cox regression
การประยุกต์แนวคิด ของระบาดวิทยาเพื่อการ
กาหนดนโยบาย
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 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิ าง
ปรับรหัส และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คาอธิบายรายวิชา
Research Methodology and Statistics
in Health Science
3(2-2-5)
นิยาม กระบวนทัศน์ ประเภทและ
กระบวนการวิจัยทางด้านสาธารณสุข ปัญหา
การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ
การวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ
และการหาคุณภาพเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลผล วิธีการทดสอบ
สมมติฐาน สถิติพรรณนาและสถิตอิ นุมาน การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปสาหรับ
วิเคราะห์ขอ้ มูล จริยธรรมการวิจัย การเขียนโครง
ร่างการวิจัย การนาเสนอผลงานวิจัย และการ
วิจารณ์บทความตีพมิ พ์ในวารสารการวิจัย
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
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326732 ชีวสถิติ และทักษะทางคอมพิวเตอร์
Biostatistics and Computing Skill
3(2-2-5)
ความรู้พนื้ ฐานทางสถิติ การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล การ
ตัดสินใจในการดาเนินงานด้านสาธารณสุข วิธีการ
ทดสอบสมมติฐาน สถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน
รวมไปถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
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
326741 การบริหาร และปฏิรูประบบสาธารณสุข
Public Health Administration and
reformation
3(3-0-6)
แนวคิดพืน้ ฐานและหลักการของการ
บริหารงานสาธารณสุข และการจัดบริการ
สาธารณสุขที่เหมาะสมสาหรับประเทศกาลัง
พัฒนา กระบวนการบริหารคุณภาพการวาง
แผนการจัดการบริหารทางการแพทย์และ
สาธารณสุขในรูปแบบต่าง ๆ เหตุผลความจาเป็น
ในการปฏิรูประบบสาธารณสุข การดาเนินการ
ปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศไทย 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,
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programs for statistical data analysis, research
ethics, proposal writing, presentation, and
comment of journal articles

สาระทีป่ รับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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reformation of public health system in Thailand,
health services accreditation
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
12 หน่วยกิต
326713 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
Health Economic
3(3-0-6)
ลักษณะพิเศษของสินค้าสาธารณสุขที่
ต่างจากสินค้าทั่วไป อุปสงค์-อุปทานของบริหาร
สาธารณสุข การคลังสาธารณสุข การเปรียบเทียบ
ระบบทางการคลังและการให้บริการสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ การศึกษาต้นทุนการให้บริการ
สาธารณสุข ประสิทธิภาพ และเป็นธรรมทาง
สุขภาพ การประเมินเศรษฐศาสตร์ การจัดสรร
งบประมาณสาธารณสุข เทคโนโลยีทางการแพทย์
การแทรกแซงของรัฐทางด้านการบริหารงาน
สาธารณสุข ทรัพยากรมนุษย์ด้านสาธารณสุขและ
การปฏิรูประบบสาธารณสุขโดยสังเขป
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
326721 โภชนวิทยาสาหรับวางแผนนโยบาย
สาธารณสุข
3(3-0-6)
Nutrition for Public Health Policy
หลักการของโภชนวิทยาในมนุษย์ และ
การเกิดโรค ชนิดของสารอาหาร และการทางาน
รวมถึงแหล่งที่มาของสารอาหาร อาการแสดง
ของการขาดสารอาหาร และความเป็นพิษ ความ
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
15 หน่วยกิต
326722 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
Public Health Economics 3(2-2-5)
แนวคิดและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสาธารณสุข
เพื่อการบริหารงานสาธารณสุข การให้บริการ
สุขภาพประชาชน การวิเคราะห์อุปสงค์และ
อุปทานในการบริการสุขภาพ การศึกษาต้นทุน
ในการบริการสาธารณสุข ทรัพยากรด้าน
สาธารณสุขและการจัดสรรทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ
ระบบสุขภาพทางเลือก 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

ปรับจานวนหน่วยกิต

ปรับรหัส ชื่อ
จานวนหน่วยกิต
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา
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ต้องการทางโภชนวิทยาในช่วงวัยที่แตกต่างกัน
ความตระหนักของผู้บริโภค และการประยุกต์
แนวคิดของโภชนวิทยาเพื่อการกาหนดนโยบาย
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 ตั้งแต่การวัดผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ คะแนนวัดคุณภาพชีวติ กรณีตัวอย่าง
ของการประเมินระบบบริการสาธารณสุข รูปแบบ
การประเมินทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 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
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326721 การวางแผนและประเมินระบบสุขภาพ
Planning and Evaluation of Health
System
3(2-2-5)
การวางแผนระบบสุขภาพ แผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตกิ าร และโครงการ
การประเมิน ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ของระบบสุขภาพ การประเมินคุณภาพชีวิต
การประเมินระบบบริการสาธารณสุข การ
ประเมินระบบหลักประกันสุขภาพ การประเมิน
โครงการ รูปแบบการประเมินเชิงปริมาณและ
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
326723 การจัดการระบบสุขภาพ
Health System management
3(2-2-5)
หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ
ระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ การ
จัดระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ทฤษฎี

ย้ายกลุ่มวิชา
ปรับรหัส ชื่อ จานวน
หน่วยกิต คาอธิบาย
รายวิชา และเปลี่ยน
จากวิชาเฉพาะเลือก
เป็นวิชาเฉพาะบังคับ

เปิดรายวิชาใหม่
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และทักษะในการจัดบริการสุขภาพ ได้แก่
การจัดการ ภาวะผู้นา การจัดการเชิงกลยุทธ์
ในองค์กรทางด้านสุขภาพ การพัฒนาบริการ
สุขภาพที่มุ่งให้ความสาคัญกับบริการปฐมภูมิ
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
เปิดรายวิชาใหม่
Seminar Public Health
3(2-2-5)
การศึกษา วิเคราะห์ การสาธารณสุข
และระบบสุขภาพ สุขภาวะสุขภาพ อุบัตกิ ารณ์
ใหม่ของโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ พฤติกรรม
สภาวะสภาพแวดล้อมการวางแผนการประเมิน
นโยบายการดาเนินงานทางสาธารณสุข การ
อภิปรายผลงานวิจัยที่น่าสนใจทีเ่ กี่ยวข้องกับ
วิทยานิพนธ์ของนิสิต
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.
326725 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน
เปิดรายวิชาใหม่
Community health management
practicum
3(0-9-3)
แนวคิด ทฤษฏี และหลักการพัฒนา
สุขภาพชุมชน การวินจิ ฉัยชุมชน การวิเคราะห์
ปัญหา ประเมินปัญหาสุขภาพชุมชน การ
จัดลาดับความสาคัญของปัญหา การวางแผน
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แก้ไข การดาเนินงาน และการประเมินโครงการ
พัฒนาสุขภาพชุมชน โดยยึดแนวคิดกระบวนการ
แก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม ทางานเป็นทีมใน
วิชาชีพสาธารณสุขต่างๆ และชุมชน ผสมผสาน
ทักษะด้านวิชาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 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 หน่วยกิต
326723 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่และ
ปิดรายวิชา
การป้องกันโรค
3(3-0-6)
Modern Health Promotion and Disease
Prevention Models
ทฤษฎี รูปแบบ และกลวิธีของการ
ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ การส่งเสริมสุขภาพในแต่
ละช่วงวัย นโยบายสาธารณสุขที่สนับสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพ รูปแบบ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
ความสาเร็จในการป้องกันและควบคุมโรคทัง้
โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ
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 noncommunicable disease prevention
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326724 อนามัยครอบครัว และอนามัยเจริญพันธุ์
Family health and Reproductive Health
3(3-0-6)
ความสาคัญ และบทบาทของครอบครัว
ปัญหาอนามัยครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์ใน
เขตเมืองและชนบท การวางแผนงานอนามัย
ครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์ การดูแลสุขภาพ
ของเด็กทารก เด็กก่อนวัยเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัย
ทางาน หญิงตั้งครรภ์ 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
326725 สังคมศาสตร์ทางการแพทย์ และ
สาธารณสุข
3(3-0-6)
Social Science in Medicine and Health
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคม
วัฒนธรรม จิตวิทยา กับ พฤติกรรมสุขภาพการ
ป้องกันโรคในระบบสังคมวัฒนธรรมต่างๆ
วิเคราะห์แบบแผนความสัมพันธ์ขององค์กรทาง
การแพทย์ การบริหาร การให้บริการทาง
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
326743 ระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
Health Information System 3(3-0-6)
แนวคิดและลักษณะคุณสมบัตขิ องข้อมูล
ข่าวสารที่ดี การบริหารงานข้อมูลข่าวสารในระดับ
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ปิดรายวิชา

326731 สังคมวิทยาการแพทย์และสาธารณสุข ปรับรหัส จานวน
3(2-2-5)
หน่วยกิต และ
Social Science in Medicine and Health คาอธิบายรายวิชา
กระบวนทัศน์ทางสังคมเกี่ยวกับสุขภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคม
วัฒนธรรม จิตวิทยา กับพฤติกรรมสุขภาพ
การวิเคราะห์แบบแผนความสัมพันธ์ขององค์กร
ทางการแพทย์ 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

ปิดรายวิชา
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ต่าง ๆ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ การ
ออกแบบและวางระบบข้อมูลข่าวสาร
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
แนวคิดของสุขภาพทั้ง 4 มิตปิ ระกอบด้วย
สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และ
สุขภาพจิตวิญญาณ ลักษณะและระดับของ
ผลกระทบทางสุขภาพ ปัจจัยกาหนดสุขภาพ
หลักการในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การ
มีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ กรณีศกึ ษาการ
ประเมินและติดตามผลกระทบทางสุขภาพ 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

326745 การแพทย์แผนไทยแบบองค์รวมในงาน
สาธารณสุข
Holistic Thai Traditional Medicine in
Public Health
3(2-2-5)
ประวัตคิ วามเป็นมาของการแพทย์แผน
ไทย การดูแลสุขภาพตามแนวทางการแพทย์แผน
ไทย หลักเภสัชกรรมไทย สมุนไพรในงาน
สาธารณสุข การฝึกปฏิบัตนิ วดไทย การประคบ
และฤาษีดัดตน การพัฒนาระบบการบริการ
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326733 การประเมินและการจัดการผลกระทบ ปรับรหัส ชื่อ และ
ทางสุขภาพ และการประเมินความเสี่ยง
คาอธิบายรายวิชา
Health Impact and risk Assessment
and Management
3(2-2-5)
หลักการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การ
ประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชน การมีสว่ น
ร่วมของชุมชนในการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หลักการ
ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การประเมิน
ความเสี่ยงจากการทางาน กระบวนการประเมิน
ความเสี่ยง การสื่อสารความเสีย่ งทางสุขภาพ
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
ปิดรายวิชา
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การแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุข
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
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สาระทีป่ รับปรุง

326732 สุขภาพโลก
เปิดรายวิชาใหม่
Global Health
3(2-2-5)
มิตขิ องการสาธารณสุขในระดับ
นานาชาติ ประวัตศิ าสตร์ของการสาธารณสุข
ในระดับโลก นโยบายหลักและรูปแบบในการ
วิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข ลาดับความสาคัญ
ในการดาเนินงานป้องกันในบริบทระดับชาติที่
แตกต่างกัน บทบาทของหน่วยงานสาธารณสุข
ระดับนานาชาติ ระบบการส่งต่อ การดูแลสุขภาพ
ลาดับความสาคัญของปัญหาสาธารณสุขระดับ
โลก ทั้งในปัจจุบันและที่กลับมาเกิดซ้า การ
สาธารณสุขใหม่ที่ท้าทายที่เกิดขึ้นในยุคโลกา
ภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและ
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
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6 หน่วยกิต การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6 หน่วยกิต
326798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
326742 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ปรับรหัส และ
Independent study
6 หน่วยกิต
Independent study
6(0-18-9) คาอธิบายรายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
การกาหนดประเด็นสาคัญทาง
สาธารณสุข การกาหนดวัตถุประสงค์การวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การอภิปรายผล สังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะเชิง
นโยบาย
Determine important public health issue
and research objective, literature review, data
collection, data analysis, discussion, policy
recommendation synthesis.
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ในระดับกลางและสูงเพื่อเป็นพืน้ ฐานในการศึกษา
ระดับปริญญาโท โดยเน้นด้านการอ่านและการ
เขียนเชิงวิชาการ
Practice using academic English at
intermediate and upper-intermediate level for
graduate studies by focusing on academic
reading and writing skills.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระทีป่ รับปรุง
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน
การนาเสนอ การอภิปราย การเผยแพร่ การ
สังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบาย ในหัวข้อ
ทางด้านสาธารณสุข
Studying, collecting data, analyzing and
synthesizing, report writing, presenting, discussing,
publishing, policy recommendation synthesis in
public health issue.
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับ
ปรับคาอธิบาย
บัณฑิตศึกษา
3(3-0-6) รายวิชา
Intensive English for Graduate
Studies
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภท
ของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์
และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียน
เรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมี
วิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการพูดและการ
เขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล
อิเล็คทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน
ระบบอ้างอิงและการเขียนอ้างอิง
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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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผน ก แบบ ก 2
แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
(ไม่นับหน่วยกิต)
326713 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
3(3-0-6)
326722 สุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ
326731 ระบาดวิทยาสาหรับการ
วางแผนนโยบายสาธารณสุข
326741 การบริหาร และปฏิรูประบบ
สาธารณสุข
รวม

326711
326712
326721
326732
326733

326711

3(3-0-6)

326712

3(3-0-6)

326713

3(3-0-6)

326714

12(3) หน่วยกิต

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
ปรัชญาสาธารณสุข นโยบาย
และกฎหมายสาธารณสุข
อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย
โภชนวิทยาสาหรับวางแผน
นโยบายสาธารณสุข
ชีวสถิติ และทักษะทาง
คอมพิวเตอร์
ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวม

146700

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
3(2-2-5)
ระดับบัณฑิตศึกษา
(ไม่นับหน่วยกิต)
ปรัชญา การบริหาร และ
3(2-2-5)
กฎหมายสาธารณสุข
สุขศึกษาและพฤติกรรม
3(2-2-5)
ศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
3(2-2-5)
อาชีวอนามัย
ระบาดวิทยาสาหรับการ
3(2-2-5)
วางแผนนโยบายสาธารณสุข
รวม
12(3) หน่วยกิต

3(3-0-6)

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
326715 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
3(2-2-5)
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
326721 การวางแผนและการประเมิน
3(2-2-5)
ระบบสุขภาพ
326722 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
3(2-2-5)

3(2-2-5)

XXXXXX วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(X-X-X)

3(2-2-5)
15 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
326799 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม

326799

6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
326725 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน
3(1-6-5)
326741 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
326741 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผน ข

146700

326722
326741
326731
326732

326733
326711
326712
326713

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
(ไม่นับหน่วยกิต)
สุขศึกษาและพฤติกรรม
3(3-0-6)
สุขภาพ
การบริหาร และปฏิรูประบบ
3(3-0-6)
สาธารณสุข
ระบาดวิทยาสาหรับการ
3(3-0-6)
วางแผนนโยบายสาธารณสุข
ชีวสถิติ และทักษะทาง
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์
รวม
12(3) หน่วยกิต

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีวิจัยทาง
3(2-2-5)
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปรัชญาสาธารณสุข นโยบาย
3(3-0-6)
และกฎหมายสาธารณสุข
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
และอาชีวอนามัย
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
3(3-0-6)
รวม
12 หน่วยกิต

146700

326711
326712
326713
326714

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
(ไม่นับหน่วยกิต)
ปรัชญา การบริหาร และ
3(2-2-5)
กฎหมายสาธารณสุข
สุขศึกษาและพฤติกรรม
3(2-2-5)
ศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
และอาชีวอนามัย
ระบาดวิทยาสาหรับการ
3(2-2-5)
วางแผนนโยบายสาธารณสุข
รวม
12(3) หน่วยกิต

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
326715 ระเบียบวิธีวิจยั และสถิติ
3(2-2-5)
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
326721 การวางแผนและการประเมิน
3(2-2-5)
ระบบสุขภาพ
326722 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
3(2-2-5)

รวม

9 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
326721 โภชนวิทยาสาหรับวางแผน
3(3-0-6)
นโยบายสาธารณสุข
326798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3 หน่วยกิต
326XXX วิชาเฉพาะสาขาเลือก
รวม

3(x-x-x)
9 หน่วยกิต

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
326798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3 หน่วยกิต
326XXX วิชาเฉพาะสาขาเลือก
3(x-x-x)
รวม

6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
326723 การจัดการระบบสุขภาพ
3(2-2-5)
326724 การสัมมนาสาธารณสุข
326725 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน
326742 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
รวม

3(2-2-5)
3(0-9-3)
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
326742 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3 หน่วยกิต
XXXXXX วิชาเอกเลือก
3(X-X-X)
รวม

6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก จ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

121
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ภาคผนวก ฉ
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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สรุปความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
1) รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล ผูท้ รงคุณวุฒิลาดับที่ 1
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน ผูท้ รงคุณวุฒิลาดับที่ 2
3) นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิลาดับที่ 3
4) นายสุรินทร์ ใจมั่น
ผูท้ รงคุณวุฒิลาดับที่ 4
5) นายไพรัช วงศ์จุมปู
ผูท้ รงคุณวุฒิลาดับที่ 5
2. สัญลักษณ์
สัญลักษณ์  หมายถึง ผ่าน
สัญลักษณ์  หมายถึง มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

3. เนื้อหาของการแสดงความคิดเห็น
เนื้อหา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัส และชื่อหลักสูตร
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
1.3 วิชาเอก
1.4 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตร
1.5 รูปแบบของหลักสูตร
1.6 สถานภาพของหลักสูตรและ
การพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบ
หลักสูตร
1.7 ความพร้อมในการเผยแพร่
หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
1.8 อาชีพที่สามารถปฏิบตั ิได้หลัง
สาเร็จการศึกษา

ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
1
2
3
4
5










ข้อเสนอแนะ
















  
  





 1.ควรพิจารณาระยะเวลาในการพัฒนาให้ทนั ต่อ
ปีการศึกษา 2560 (2)

 







 







1.ไม่มวี ชิ าเอก (4)
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เนื้อหา

ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
1
2
3
4
5

ข้อเสนอแนะ

1.9 ชื่ อ -นามสกุ ล เลขประจ าตั ว   
ประชาชน ต าแหน่ ง และคุ ณ วุ ฒิ
การศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
1.10 สถานที่จัดการเรียนการสอน   
1.11 สถานการณ์ภายนอกหรือการ   
พัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร



1.12 ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ  
11.2 ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจสถาบัน
1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่น  
ที่ เปิ ด สอนในคณะ / ภาควิ ช าอื่ น
ของสถาบัน
 
1.14 การบริหารจัดการ



 

1.ยังไม่ทราบรายละเอียดครบถ้วน เพียงพอ (1)



 

1.ไม่มี (4)





 1.เลขข้อ ดูตรวจสอบด้วย (1)
2.ไม่แน่ใจมีกรรมการชุดใดทีจ่ ะกาหนดทิศทาง
หลักสูตรให้สอดคล้อง+ตอบสนองต่อความ
ต้องการในการใช้บัณฑิตหรือไม่





 1.ความสาคัญของหลักสูตรยังไม่ชัดเจนและ
ซ้าซ้อนกันข้อ 11-12 ในหมวดที่ 1 (1)
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรบางข้อไม่ชัดเจน (1)
3.สร้างจุดเด่นของหลักสูตรทีม่ ีลักษณะของ
ตนเอง (2)

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

2.1 ปรัชญาความสาคัญและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร



 1.ปริญญาเอกบางท่านไม่ตรงหรือสอดคล้องกับ
หลักสูตรที่จะเปิดอาจจะมีปญ
ั หาท้วงติงตาม
เกณฑ์ 2558 ได้ (1) (2)

  1. ควรมีแหล่งฝึกงานในชุมชน
  1.ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่นามาเขียนว่า
ถูกต้องหรือไม่ เช่น แผนฯ (2559-2562) ไม่
ทราบว่าคืออะไร ตาราง 1 และ 2 ไม่ปรากฏ เป็น
ต้น (1)
2.ปัญหาสุขภาพในพืน้ ที่ (2)
3.แสดงปัญหาความเจ็บป่วยแล้วเชื่อมาถึงคาว่า
“กล่าวคือยังขาดบุคลากรด้านสาธารณสุข.....” ดู
เหมือนไม่ใช่เหตุผลต่อกัน (3)
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ข้อเสนอแนะ

4. ขาดจุดเชื่อมที่ชัดเจนระหว่างปัญหาสุขภาพกับ
ส่วนขาดในระบบสุขภาพด้านบุคลากรที่ส่งผลทา
ให้ต้องผลิตบุคลากรตามหลักสูตรนี้ (3)
     1.ควรระบุจานวน/ร้อยละ ของหลักฐาน ตัวชีว้ ัด
2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง
ด้วย (1)
2.ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคอ.1 และ
สภาวิชาชีพสาธารณสุข (2)
3.แผนการพัฒนาหลักสูตรส่วนกลยุทธ์ (3)
ติดตามความต้องการผู้ใช้ .... แต่หลักฐานกล่าว
ใน (4) คือการประเมินความพอใจการใช้บัณฑิต
...คิดว่าไม่น่าสอดคล้องกันเพราะ “ความ
ต้องการ” นั้นไม่ใช่ประเมินเฉพาะหน่วยงานผู้ใช้
ต้องประเมิน “ความต้องการของระบบคือ
ประเมินมากกว่า (4) (3)
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
     1.เปลี่ยนจาก “ไม่มี” เป็น “.......” เผื่ออนาคตหากมี
3.1 ระบบการจัดการศึกษา
3.2 การดาเนินการหลักสูตร











3.3 หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน











จะได้ดาเนินการได้ (1)
1.เปิดช่อไว้กรณีจัดเป็นแบบอื่น-ช่วงเวลาอื่นๆ บ้าง
(1)
2.ปัญหานิสิตแรกเข้า มีประเด็นอื่นๆ อีกหรือไม่ เช่น
การปรับตัว การทางาน การเรียน ครอบครัว (1)
3. สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต (1)
1.ปรับคาอธิบายรายวิชาบางส่วนตามเอกสาร มคอ.
2 (1)
2.ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน (1)
3.ตรวจเช็คกับ มคอ.1 ว่าสอดคล้องหรือไม่ (2)
4.เริ่มพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ
(2)
5.อาจารย์ประจาลาดับที่ 3 คุณวุฒไิ ม่ตรงกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหน้า 3 (4)
6.ไม่มรี ายวิชาที่จะสอนให้มี systematic thinking
เพราะในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ 3 ต้องการให้
สามารถพัฒนาด้านการสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ
สิ่งสาคัญในปัจจุบันบัณฑิตไม่ได้ขาดองค์ความรู้
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แต่อาจขาดการคิดเชิงระบบและการคิดอย่างเป็น
ระบบ (3)
7.อาจารย์ผู้สอนควรเป็นผู้มคี วามรู้และ
ประสบการณ์จากหน่วยงานด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
จานวน 1-2 คน (5)
1.ไม่มี (4)
2.การฝึกงานในชุมชน (Community health
management Practicum) ควรมีการประเมินคัดเลือก
แหล่งฝึก รวมทั้งปรึกษาแหล่งฝึกให้คัดเลือกแหล่ง
ฝึกที่มีความพร้อมทั้งด้านผู้ปฏิบตั งิ าน, สถานที่ หรือ
มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ฝึก (5)

    
3.5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทา
โครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
     1.พิจารณาให้สอดคล้องกับ มคอ.1 (1)
4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
2.เนื้อหาข้อ 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
ของนิสิต

4.2 การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่
ละด้าน
4.3 แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) หลักสูตร





















พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรมจริยธรรม ข้อย่อย
2.1.2.2 กาหนดให้มรี ายวิชามีการออกแบบและ
จัดการเรียนการสอน รายละเอียดการออกแบบและ
จัดการเรียนการสอนให้เพิ่มในรายวิชาความ
รับผิดชอบหลัก ได้แก่สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
และเพิ่มรายละเอียดคาอธิบายรายวิชาเน้นด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมให้ชัดเจน (5)
1.พิจารณาให้สอดคล้องกับ มคอ.1 (1)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ
 
5.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ใน
การให้ระดับคะแนน
 
5.2 กระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต

5.3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
6.1 การเตรียมการสาหรับอาจารย์
ใหม่

























































































6.2 การพั ฒ นาความรู้และทั ก ษะ 
ให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

7.1 การบริหารหลักสูตร
7.2 การบริหารทรัพยากรการเรียน 
การสอน

7.3 การบริหารคณาจารย์

7.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน
7.5 การสนับสนุนและการให้
คาแนะนานิสติ
7.6 ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และหรือ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต



ข้อเสนอแนะ

1.สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตควรสารวจที่
ละเอียด ไม่ให้เป็นความพึงพอใจที่เป็นความรู้สกึ
โดยรวม แต่ควรมีจุดที่ให้ผู้ใช้ได้พจิ ารณาถึงความรู้
ความสามารถในการปฏิบัตงิ านของบัณฑิตที่เกิดขึ้น
และประจักษ์ได้ (3)

1.ควรเสริมความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์จริง
ของระบบหรือหน่วยงานที่ต้องการใช้บัณฑิตเพราะ
จะได้สอนบัณฑิตแบบมุง่ ตรงประแด็น

1.ควรกาหนดอาจารย์ใหม่มผี ลงานทางวิชาการ (2)
2.เพิ่มอาจารย์พิเศษที่มคี วามรู้ประสบการณ์จาก
หน่วยงานด้านสาธารณสุข (5)

1.ควรมีผลสารวจมาอ้างอิง (1)
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5)

129
เนื้อหา

ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
1
2
3
4
5
    

ข้อเสนอแนะ

1.ตรวจสอบเกณฑ์ให้เป็นไปตามาตรฐาน (3.5-3.51)
7.7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1)
(Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
    
8.1 การประเมินประสิทธิผลของ
การสอน
8 .2 ก ารป ระเมิ น ห ลั ก สู ต รใน     
ภาพรวม
8.3 การประเมินผลการดาเนินงาน     
ตามรายละเอียดหลักสูตร
8.4 การทบทวนผลการประเมิ น     
และวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
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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.
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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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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 และศศิวิมล บุตรสีเขียว. (2556). การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุข และเครือข่ายสุขภาพระดับตาบลในการดาเนินงานป้องกันและควบคุมเอดส์
ตาบลบ้านตา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, ปีที่ 43 ฉบับที่ 3,
243-257.
Seangpraw Katekaew. and Sresumatchai Vanvisa. (2016). Knowledge attitude perceived selfefficacy 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 นาคอ้าย และวิชาญ ปาวัน. (2559). ความชุกและปัจจัยที่มผี ลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคหนอนพยาธิที่ตดิ ต่อผ่านดินของนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน 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). โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
และเครือข่ายสุขภาพระดับตาบลในการดาเนินงานป้องกันและควบคุมเอดส์ ตาบลบ้านตา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา. : งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา.
เกษแก้ว เสียงเพราะ. (2556). โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบ
จากเอชไอวีและโรคเอดส์ จังหวัดพะเยา (Model Development to Helping children’s
Affected of HIV and AIDS in Phayao Province) : งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา.
เกษแก้ว เสียงเพราะ. (2557). โครงการวิจัยการศึกษารูปแบบประสิทธิผลของสื่อต้นแบบ
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อการป้องกันโรคหนอนพยาธิในโรงเรียนประถมศึกษา พืน้ ที่
ถิ่นทุรกันดารและแผนภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดาริฯ จังหวัดน่าน: งบประมาณสนับสนุน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
เกษแก้ว เสียงเพราะ. (2558). โครงการวิจัยผลของโปรแกรมทักษะชีวติ ต่อการป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และการตัง้ ครรภ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ในนักศึกษา 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
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา.
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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 dietinduced 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 2123, 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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ผลงานทางวิชาการ
การตีพมิ พ์ในวารสาร
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.
การนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ
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)
การนาเสนอผลงานระดับชาติ
ทวีวรรณ ชาลีเครือ, เพ็ญนิภัท นภีรงค์ และเทพนฤมิตร เมธาวิน. (2559). ความต้องการจาเป็น
ของชุมชนด้านการดูแลก่อนถึงโรงพยาบาลสาหรับผูส้ ูงอายุ กรณีศกึ ษาจังหวัดพะเยา
ในประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 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
นิสติ เวชกิจฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยพะเยา.ใน การประชุม The 3 th Emergency Medical
Technician Annual Conference (EMTAC 2015) วันที่ 20-23 เมษายน 2558
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (Oral presentation)
ธนัชญา ชัยมณีวรรณ์ และทวีวรรณ ชาลีเครือ. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลดอกคาใต้ ของสตรีในตาบลดอนศรีชุม อาเภอดอกคาใต้
จังหวัดพะเยา. ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5
เมษายน 2558. พะเยา : ประเทศไทย (Proceeding)
ทิพยรัตน์ กันทะ และทวีวรรณ ชาลีเครือ. (2558). ปัจจัยที่มผี ลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสวด อาเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน. ในการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5
เมษายน 2558. พะเยา ประเทศไทย (Proceeding)
สุธาธินี สุขจริง และทวีวรรณ ชาลีเครือ. (2558). ปัจจัยที่มผี ลต่อพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมูบ่ ้านในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลออย อาเภอปง
จังหวัดพะเยา. ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5
เมษายน 2558. พะเยา : ประเทศไทย (Proceeding)
วรางคณา วงค์ธีรวัฒน์ และทวีวรรณ ชาลีเครือ. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยแก๊ต อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. ในการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 เมษายน 2558. พะเยา ประเทศไทย (Proceeding)
อรุณี หล้าเขียว และทวีวรรณ ชาลีเครือ. (2558). ความฉลาดทางด้านสุขภาพและปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ ต่อการรับประทานยาในผูป้ ่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านเปียงหลวง จังหวัดเชียงใหม่. ใน “การสู่งานวิจัยระกับโลก” วันที่ 28-29 เมษายน
2558 มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา กรุงเทพ ประเทศไทย (Proceeding)
สุพรรณี ไชยวงศ์ และทวีวรรณ ชาลีเครือ. (2558). ความพึงพอใจการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงานของพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลทั่วไป. ในการประชุมวิชาการ การประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ 1 วันที่ 4-5 เมษายน 2558. พะเยา ประเทศไทย (Proceeding)
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อาพรทิพย์ จันตาเรียน และทวีวรรณ ชาลีเครือ. (2558). โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในการดูแล
พฤติกรรมตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านดอกคาใต้ ตาบลแม่ตีบ อาเภองาว จังหวัดลาปาง ใน การประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 4 วันที่ 28-30 มกราคม 2558. พะเยา ประเทศไทย (Proceeding)
ทวีวรรณ ชาลีเครือ และสุมลมาลย์ วงศใหญ่. (2556). ความต้องการของชุมชนด้านการดูแลฉุกเฉิน
สาหรับผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา.ใน การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ 14 วันที่
15-16 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น (Proceeding)
ทวีวรรณ ชาลีเครือ, สุมลมาลย์ วงศ์ใหญ่ และดวงดาว วงศ์สุเสน. (2556). ผลของโปรแกรมส่งเสริม
สมรรถนะแห่งตนในการดูแลผูป้ ่วยที่บ้านของผูด้ ูแลป่วยตาบลทุ่งกล้วย จังหวัดพะเยา.
ในการประชุมพะเยาวิจัยครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
(Proceeding)
ทวีวรรณ ชาลีเครือ, อรทัย ศรีทองธรรม และบัญชา พร้อมดิษฐ์. (2555). ปัจจัยทานายความตัง้ ใจ
การใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนของประเทศไทยใน การประชุมพะเยาวิจัยครั้งที่ 1
วันที่ 12-13 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา (Proceeding)
ผลงานวิจัย
ทวีวรรณ ชาลีเครือ และคณะ (2556). การพัฒนารูปแบบการดูแลก่อนนาส่งสถานพยาบาลแบบมี
ส่วนร่วมสาหรับผูส้ ูงอายุ ในเขตลุ่มน้าแม่ต๋า จังหวัดพะเยา. พะเยา: สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และ มหาวิทยาลัยพะเยา
ทวีวรรณ ชาลีเครือ และคณะ (2555). การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเ้ พื่อการดูแลฉุกเฉินโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานในกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.
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ผลงานวิชาการ
เทียนทอง ต๊ะแก้ว. บทบาทครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพของผูส้ ูงอายุแบบองค์รวม ใน
ทัศนะของผูส้ ูงอายุ ครอบครัว และชุมชน ในอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา. การประชุมพะเยาวิจัย
4. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2557.หน้า 88-93.
ทวีวรรณ ชาลีเครือ และเทียนทอง ต๊ะแก้ว, เธียรชัย คฤหโยธิน. ผลผลิตการฝึกปฏิบัติงานและการจัด
กลุ่มรายการปฏิบัติการแพทย์ ของนิสติ เวชกิจฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา. การประชุม
วิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพยาบาลรามาธิบดี; 2558.
วงศกร ราชปันติบ และเทียนทอง ต๊ะแก้ว. ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับ
ความดันโลหิต ของผูป้ ่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้
โรงพยาบาลสอง. การประชุมวิชาการระดับชาติพบิ ูลสงครามวิจัย. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม; 2558 หน้า 292-298.
วิจติ รา ดวงขยาย และเทียนทอง ต๊ะแก้ว. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกกับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้านตาบลสบบง
อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติครัง้ ที่ 6. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา; 2558. หน้า 431-440.
เพ็ญศรี ใจคะนอง และเทียนทอง ต๊ะแก้ว. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชีวติ กับทักษะชีวติ
และพฤติกรรมความรับผิดชอบ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสองพิทยาคม
อาเภอสอง จังหวัดแพร่. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา;
2558. หน้า 47-55.
วชิระ หน่อแหวน และเทียนทอง ต๊ะแก้ว. การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษา. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2558. หน้า 93-105.
พัชรินทร แซยาง และเทียนทอง ต๊ะแก้ว. พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงความดัน
โลหิตสูง ในตาบลป่าแป๋ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา.
พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2558. หน้า 106-115.
ภัควฬิกา โรงสะอาด, เทียนทอง ต๊ะแก้ว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการรับประทานยาของ
ผูป้ ่วยความดันโลหิตสูงในเขตตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย. การประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษา. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2558. หน้า 275-289.
เทียนทอง ต๊ะแก้ว. การสร้างแกนนาจิตอาสาดูแลสุขภาพคนพิการที่บ้าน ในอาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา. การประชุมพะเยาวิจัย5. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2559. หน้า 1,086-1,093.
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สุปาณี จินาสวัสดิ์ และเทียนทอง ต๊ะแก้ว. พฤติกรรมสุขภาพผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตาบลวังเหนือ
อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา;
2559. หน้า 221-223.
คารณ พงศ์กฤตญา และเทียนทอง ต๊ะแก้ว. ผลของโปรแกรมการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมต่อการรับรู้
และพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบ่อแก้ว อาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่. การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษา. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2559. หน้า 181-191.
ผลงานวิจัย
เทียนทอง ต๊ะแก้ว. บทบาทครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพของผูส้ ูงอายุแบบองค์รวม ในทัศนะ
ของผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน ในอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา. การประชุมพะเยาวิจัย 4.
พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2557.หน้า 88-93.
ทวีวรรณ ชาลีเครือ และเทียนทอง ต๊ะแก้ว, เธียรชัย คฤหโยธิน. ผลผลิตการฝึกปฏิบัติงานและการจัด
กลุ่มรายการปฏิบัติการแพทย์ ของนิสติ เวชกิจฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา. การประชุม
วิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3.กรุงเทพมหานคร: โรงพยาบาลรามาธิบดี; 2558.
เทียนทอง ต๊ะแก้ว. การสร้างแกนนาจิตอาสาดูแลสุขภาพคนพิการที่บ้าน ในอาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา. การประชุมพะเยาวิจัย5. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2559. หน้า 1,086-1,093.
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ประวัติ
ดร.น้าเงิน จันทรมณี
Namngern Chantaramanee, Ph.D
น้าเงิน จันทรมณี
36601001XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3314
โทรศัพท์
08-6661-9919
Namngern19@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2558
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมทางการแพทย์)
(ปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2552
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2551
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2548
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
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ผลงานวิชาการ
น้ าเงิ น จั น ทรมณี , เทวั ญ ฉวางวงศานุ กู ล และ ศศิ วิ ม ล บุ ต รสี เขี ย ว. การประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ในกลุ่ ม แรงงานทอผ้ า กรณี ศึ ก ษา จั งหวั ด พะเยา, พะเยา:
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2554.
น้ าเงิ น จั น ทรมณี , เทวั ญ ฉวางวงศานุ กู ล และ ศศิ วิ ม ล บุ ต รสี เขี ย ว. การศึ ก ษาภาวะสุ ข ภาพ
อาชีวอนามั ยและความปลอดภัย ในกลุ่มแรงงานทอผ้า กรณี ศึก ษาจังหวัดพะเยา. การประชุม
วิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจาปี 2554 “วิถีคน วิถีชุมชน
วิถี แ ห่ งปั ญ ญา” วั น ที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ จั งหวั ด
สงขลา.
น้าเงิน จันทรมณี, ศศิวิมล บุตรสีเขียว และเสกสรร ทองติบ. การพัฒนารูปแบบการเรียนรูใ้ นการแก้ไข
ปั ญ หาทางด้ า นการยศาสตร์ ใ นการท างานหั ต ถอุ ต สาหกรรมทอผ้ า ไทลื้ อ จั ง หวั ด พะเยา.
การประชุมทางวิชาการระดับ ชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 2 “นักวิจัย กับ การพัฒ นาประเทศ” วันที่
17 - 18 มกราคม 2556 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิท ยาลัยพะเยา
อ.เมือง จ.พะเยา.
น้าเงิน จันทรมณี และศศิวิมล บุตรสีเขียว. ความตระหนักทางด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและ
ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางานของกลุ่มทอผ้าด้วยมือ จังหวัดพะเยา. การประชุม
ทางวิ ช าการระดั บ ชาติ พะเยาวิ จั ย ครั้ งที่ 2 “นั ก วิ จั ย กั บ การพั ฒ นาประเทศ” วั น ที่ 17- 18
มกราคม 2556 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิท ยาลัยพะเยา อ.เมือง
จ.พะเยา.
ปาริชาติ ทิพย์นวล, น้าเงิน จันทรมณี , บุญลือ ฉิมบ้านไร่, พรรณวดี สิงห์แก้ว, ศศิวิมล บุตรสีเขียว,
ประกาศิ ต ทอนช่ ว ย และ สายฝน ผุ ด ผ่ อ ง. สร้ า งความปลอดภั ย โดยใช้ “ป้ า ยไฟ LED”
ลดอุบัติเหตุในการใช้ยานพาหนะในงานก่อสร้าง. การประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัย
ระดั บชาติ วิท ยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 "สรรค์สร้างวิจัยพัฒ นาท้องถิ่นไทยอย่างยั่ งยืน" วันที่
27 – 28 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุ ม ใหญ่ วิ ท ยาลั ย นอร์ ท เทิ ร์ น อ.เมื อ ง จ.ตาก (oral
presentation) (รางวัลการนาเสนอ ประเภทบรรยายดีเด่น)
ณั ฐ ชยา บุญ เป้า , น้ าเงิน จัน ทรมณี , บุญ ลือ ฉิมบ้านไร่ , พรรณวดี สิงห์แก้ว , ศศิวิมล บุตรสีเขียว,
ประกาศิต ทอนช่วย และ สายฝน ผุดผ่อง. การลดเสียงดังที่เกิดจากการท างานของโต๊ะถอด
ชิ้น งานกรณี ศึก ษา แผนก Baking ของบริษั ท ไดอะ เรซิบ อน (ไทยแลนด์ ) จากั ด . การประชุม
วิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 "สรรค์สร้างวิจัย
พั ฒ นาท้องถิ่ นไทยอย่างยั่ งยืน" วั นที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ วิท ยาลั ย
นอร์ทเทิรน์ อ.เมือง จ.ตาก (oral presentation)
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ประวัติ
ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่
Boonlue chimbanrai, Ph.D
บุญลือ ฉิมบ้านไร่
31103005XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3315
โทรศัพท์
08-1911-7330
Boonluechim@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2531
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2535
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2539
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด)
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2549
Doctor of Philosophy (Tropical Medicine) Tract of: Social
Medicine. Faculty of Tropical Medicine. Mahidol University.
Thailand.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
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พ.ศ. 2559

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)
คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จังหวัดนนทบุรี

ผลงานวิชาการ
นางสาวกรรณิ ก าร์ จารี และบุ ญ ลื อ ฉิ ม บ้ า นไร่ . (2559). การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง การ
ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา.พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ และบุญลือ ฉิมบ้านไร่. (2559). พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่ อ ลดน้ าหนั ก ของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา การประชุ ม วิ ช าการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา.พะเยา:
มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาวอภิรุจี เกนทา และบุญลือ ฉิมบ้านไร่. (2559). ปัจจัยที่มผี ลต่ออัตราป่วยโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน : กรณีศกึ ษาเปรียบเทียบระหว่างหมู่บ้านที่มีอัตราอุบัติการณ์เกิดโรคไข้เลือดออกสูง
และต่า อาเภอปง จังหวัดพะเยา การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา.พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา
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ประวัติ
ดร.ประจวบ แหลมหลัก
Prachuab Lamluk, Ph.D
ประจวบ แหลมหลัก
36405003XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธินตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธินตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3304
โทรศัพท์
08-9269-0829
drpj99999@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2559
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2548
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2537
สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2545
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2539
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การบริหารสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2533
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
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ผลงานวิชาการ
นิภรดา ยาวิลาศ และประจวบ แหลมหลัก. (2557). ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับความเครียดของ
พนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา.
วรปรัชญ์ ตาละ และประจวบ แหลมหลัก. (2557). ผลของการใช้โปรแกรมสุขศึกษาตามแนวคิด
การสร้างคคลต้นแบบต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสของประชาชนตาบลเมืองลี
อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน.
ฉัตรฤทัย น้อยกมล และประจวบ แหลมหลัก. (2558). การศึกษาการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของเด็ก
นักเรียนอายุ 10- 15 ปี ในตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุง้ จังหวัดเชียงราย การประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษา. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา
ศุภกาญจน์ สีมอญ และประจวบ แหลมหลัก. (2558). คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุที่ได้เบีย้ ยังชีพ ในเขต
เทศบาลตาบล หงาว อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา. พะเยา:
มหาวิทยาลัยพะเยา
แววตา คาวังพฤกษ์ และประจวบ แหลมหลัก. (2558) ผลของการใช้โปรแกรมสุขศึกษาตามแนวคิด
การสะท้อนความคิดต่อการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ตาบลต้นธง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
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360 360 360

360

360 360 360

360

-

360

360

-

360

360 360 360

360

-

-

-

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พิษณุโลก

174

176

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

10

นางสาวเทียนทอง ต๊ะแก้ว

35101004XXXXX

อาจารย์

11

นายน้าเงิน จันทรมณี

36601001XXXXX

อาจารย์

12

นายบุญลือ ฉิมบ้านไร่

31103005XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

อาจารย์

คุณวุฒิ

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

สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
สุขศึกษา
วิศวกรรมทางการแพทย์
วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
อนามัยสิ่งแวดล้อม
อายุรศาสตร์เขตร้อน
วิทยาการระบาด
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา
2556 2557 2558 2559

360

360

360

360

-

-

360

360

360

360

360

360

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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177

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

13

นายประจวบ แหลมหลัก

36405003XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

อาจารย์

14

นายวิชัย เทียนถาวร

31799001XXXXX

อาจารย์

15

นายอนุกูล มะโนทน

36407004XXXXX

อาจารย์

16

นางสาวอรัณย์ภัค
พิทักษ์พงษ์

36703007XXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

ส.ด.
ค.ด.
สค.ม.
ศ.บ.
ส.บ.
ส.บ.
วว.
ปร.ด.
รป.ม.
พ.บ.
วท.บ.
ส.ด.
ศษ.ม.
ส.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์
การศึกษานอกระบบ
สังคมศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข
การศึกษานอกระบบ
บริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร์
โสต นาสิก ลาริงซ์วทิ ยา
สื่อสารการเมือง
รัฐประศาสนศาสตร์
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
สาธารณสุขศาสตร์
การส่งเสริมสุขภาพ
การบริหารสาธารณสุข
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
อนามัยสิ่งแวดล้อม

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยเกริก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา
2556 2557 2558 2559

360 360 360

360

100

100

100

360 360 360

360

-

100

-

-

117

176

178

177

179

178

180

179

181

180

182

181

183

182

184

183

185

184

186

185

187

186

188

187

189

188

190

189

191

190

192

191

193

192

194

193

195

194

196

195

197

196

198

197

199

198

200

199

201

200

202

201

203

202

204

203

205

204

206

205

207

206

208

207

209

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

210

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 6/2560 วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ที่
ข้อเสนอจากคณะกรรมการ
1 เพิ่มเนือ้ หารายวิชาเกี่ยวกับกฎหมาย

รายละเอียดการปรับแก้ตามมติที่ประชุม
เพิ่มเนือ้ หารายวิชาเกี่ยวกับกฎหมาย ในรายวิชา 326711 ปรัชญา การบริหาร และกฎหมาย
สาธารณสุข
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