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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

Doctor of Public Health Program 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561 

 

ชือ่สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย แพทยศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 1281 

ภาษาไทย : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Public Health Program 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย) : สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

ชื่อย่อ (ไทย) : ส.ด. 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Public Health 

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : Dr.P.H. 
 

3. วิชาเอก 

ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนไม่น้อยกว่า 51  หนว่ยกิต  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาเอก 3 ป ี  

5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.3 การรับเข้าศึกษา 

 รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

ภาควิชาเวชศาสตรป์้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2561 

6.2 คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที ่8/2560 วันที ่28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที ่2/2561 วันที ่12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม 

 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 11 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2561 

6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม  

 ครั้งที.่..........วันที.่.........เดือน....................พ.ศ.......................... 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ ในปีการศึกษา 2563 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ผูบ้ริหารในหน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรด้านสุขภาพ 

8.2 อาจารย์ในสถาบันการศึกษา เชน่ มหาวิทยาลัย สถาบันพระบรมราชชนก 

8.3 นักวิชาการสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ 

8.4 นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.5 นักวิชาการสาธารณสุขภาคเอกชน 

8.6 นักวิชาการอสิระ 

8.7 นักวิชาการสุขภาพในภาคส่วน (sector) อื่นๆ เชน่ การศกึษา เกษตร อุตสาหกรรม  

     สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

8.8 นักวิจัยทางดา้นสุขภาพ 
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 9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายรุ่ง วงศ์วัฒน์ 36404003XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 2552 

ศษ.ม. ประชากรศึกษา มหาวทิยาลัยมหดิล 2541 

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (บริหารสาธารณสุข) มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536 

2 นางสาวเทียนทอง  ตะ๊แก้ว 35101004XXXXX อาจารย์ ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 2551 

    สธ.ม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 2544 

    พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557 

    วท.บ. สุขศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 2538 

3 นายประจวบ  แหลมหลัก 36405003XXXXX อาจารย์ ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 2559 

    ค.ด. การศึกษานอกระบบ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2548 

    สค.ม. สังคมศาสตร์การแพทยแ์ละสาธารณสุข มหาวทิยาลัยมหดิล 2537 

    ศษ.บ. การศึกษานอกระบบ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 

    ส.บ. การบริหารสาธารณสุข มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 

    ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 

 

3 



4 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   การพัฒนาประเทศไทยภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ก าหนดด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) มาจนถึงปัจจุบันที่สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 11 ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามส าดับ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม อาทิ 

เศรษฐกิจมีขนาดและฐานการผลิตและบริการที่ใหญ่ขึ้น รายได้ประชาชนสูงขึ้น ปัญหาความยากจน

ลดลง คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น จากบริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น และ

โครงสร้างฟื้นฐานมีการพัฒนาครอบคลุมอย่างมากขึ้น รวมทั้งผลของการด าเนินนโยบายการค้า         

การลงทุน เสรีและการขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งกับประเทศ                                           

ในกลุ่มอาเซียน ในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.0            

ต่อปี ฐานเศรษฐกิจได้เปลี่ยนจากฐานเกษตรมาเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม ตั้งแต่ช่วงปี 2530               

เป็นต้นมา และเริ่มเข้าสู่ฐานบริการสมัยใหม่มากขึ้น  ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยฐานเศรษฐกิจ                        

ที่ขยายใหญ่ขึ้นและรายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้นประเทศไทยได้เปลี่ยนสถานะจากประเทศด้อยพัฒนามาเป็น

ประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางตอนบนมาตั้งแต่ปี 2531 โดยมีรายได้ต่อหัว

เท่ากับ 29,307 บาทต่อปี และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง

ตั้งแต่ปี  2553 และล่าสุดในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 4,121 ดอลลาร์ ต่อปี                     

ฐานการผลิตและบริการมีความหลากหลายมากขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก 

หลายสาขาการผลิตและบริการ สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้

เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรม

อาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ เป็นต้น ในขณะเดียวกันการด าเนินนโยบาย

เศรษฐกิจแบบเสรีก็ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเป็นสากลมากขึ้น ทั้งในเรื่องมาตรฐานสินค้าและบริการ 

กฎระเบียบต่าง ๆ โดยที่ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ ทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคี

ซึ่งเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ                      

ก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมอืที่ช่วยท าใหป้ระเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ 

ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหนา้มากขึ้น ทั้งนีมู้ลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้เพิ่มขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งในรูปของสินค้าและบริการ รวมกันสูงถึง 17.2 

ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 126.9 ของขนาดของเศรษฐกิจไทย ซึ่งวัดโดยมูลค่าการผลิตรวม          

ในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) ส าหรับสังคมไทยและคนไทยมีความเป็นสากลมากขึ้น 

ประชาชนไทยมีทักษะภาษาต่างประเทศและองค์ความรู้ในเรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบและสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกมากขึ้น มีการผสมผสานวัฒนธรรมในการด าเนินชีวติอย่างมีคุณค่ามากขึ้น 
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ฐานเศรษฐกิจที่ ใหญ่ ขึ้นและส่ งผลให้การจ้างงานเพิ่ ม ขึ้น เป็น  38.0 ล้ านคน              

จากประชากรวัยแรงงาน 38.5 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 0.9 ปัญหาความยากจน   

จึงลดลงตามล าดับ ทั้งจ านวนประชากรใต้เส้นความยากจนและสัดส่วนของประชากรที่ยากจน           

ต่อจ านวนประชากรทั้งหมด โดยที่สัดส่วนคนจนลดลงจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.5     

ในปี 2557 ขณะที่จ านวนประชากรใต้เส้นความยากจนลดลงจากจ านวน 12.7 ล้านคนในปี 2550       

เป็น 7.1 ล้านคนในปี 2557 คุณภาพชีวิตคนไทยโดยเฉลี่ยดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา 

การเข้าถึงบริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และการคุ้มครอง           

ทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ มีความครอบคลุม และมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ เช่น 

ในปี 2558 ประชาชนไทยมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุมกว่าร้อยละ 99.9 ขณะที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส     

มีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้นต่อเนื่องโดยอายุ

คาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด เพศชาย 71.6 ปี และเพศหญิง 78.4 ปี จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประซากรไทย     

ในวัย 15 - 59 ปี เพิ่มขึน้เป็น 10.1 ปี 

   ในด้านเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจตั้งแต่แผนพัฒนาฯ     

ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา พบว่า เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราสูงในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ถึงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2504 – 2534) ก่อนที่จะเริ่มชะลอตัวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 เมื่อการส่งออกและ   

การลงทุนเริ่มชะลอตัว ก่อนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์      

การพัฒนาประเทศไทยในปี 2540 และการวางแผนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

หลังจากที่ประเทศเผชิญกับภาวะวิกฤตทางการเงินอย่างรุนแรงในปี  2540 ต่อเนื่องถึงปี  2541             

ได้นอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติตัง้แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ต่อเนื่อง

มาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพื่อให้ทุกภาคส่วนสร้างภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยง     

ที่เหมาะสม 

  ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของประชากรยังคงเป็นปัญหาที่หน่วยงานทุกภาคส่วน                 

ให้ความสนใจและมีการจัดล าดับความส าคัญอยู่ในล าดับต้นของการแก้ปัญหา ประกอบกับแนวโน้ม

ปัญหาสาธารณสุขของประชาชนไทยและแนวคิดทางสุขภาพได้มกีารเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การเจ็บป่วยด้วยโรคไร้เชื้อหรอืโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นปัญหา

ที่ส าคัญของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีผู้ป่วยจ านวนมากที่มีปัญหาโรคแทรกซ้อน ท าให้ผู้ป่วย

เสียชีวิตไปกว่าปีละ 52,800 คน ด้วยโรคแทรกซ้อนที่ท าให้ เสียชีวิต  ได้แก่  โรคหัวใจขาดเลือด                   

โรคหลอดเลือดสมองแตก และโรคไตวาย ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์รายงานสถานการณ์ โรคไม่ติดต่อ

เรื้อรังและประมาณการค่าใช้จ่าย ปี  2551 พบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวาน (DM) ประมาณ 3 ล้านคน              

มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ จ านวน 47,596 ล้านบาทต่อปี โรคความดันโลหิตสูง (HT) ประมาณ 10 ล้านคน 

มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ จ านวน 79,263 ล้านบาทต่อปี โรคหัวใจ (CVS)ประมาณ 4 ล้านคน มีค่าใช้จ่าย

ทางการแพทย์ จ านวน 154,846 ล้านบาทต่อปี โรคหลอดเลือดสมอง (CNS) ประมาณ 0.5 ล้านคน               

มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ จ านวน 20,632 ล้านบาทต่อปี โรคไตวายระยะสุดท้ายประมาณ 3 หมื่นราย    
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ต่อปี มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ จ านวน 6,000 ล้านบาทต่อปี ในภาพรวม 4 โรคข้างต้น มีจ านวนผู้ป่วย 

17.5 ล้านคน มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ 302,337 ล้านบาทต่อปี และเมื่อรวมทั้ง 5 โรคจะมีค่าใช้จ่าย

ทางการแพทย์ทั้งสิ้น 308,337 ล้านบาทต่อปี สถานการณ์โรคเบาหวานในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2545 – 

2555 อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น จาก 353.49 เป็น 1050.6 ต่อแสนประชากรสถานการณ์      

โรคความดันโลหิตสูง พบว่า อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น จาก 385.43 เป็น 1622.8         

ต่อแสนประชากร หรือ 4.2 เท่า ในช่วง 10 ปี (2545 – 2555) ผลจากการป่วยด้วยโรคเบาหวาน และ        

โรคความดันโลหิตสูง ส่งผลให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งในช่วง 10 ปี (2545 – 2555)          

มีอัตราป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นเป็น 427.52 ต่อแสนประชากร หรือ 2.7 เท่า             

ของปี 2555 โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด พบว่า ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประมาณปีละ 575 คน โดยมี

อัตราป่วยตาย คิดเป็นรอ้ยละ 5.5 (กรมควบคุมโรค, 2556) 

   โครงสร้างประชากรไทยมีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ประชากรวัยเด็กและ       

วัยแรงงานลดลง ภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ รวมอยู่ต่ ากว่าระดับทดแทน ประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วน     

ร้อยละ 11.9 ในปัจจุบัน และเพิ่มเป็นร้อยละ 14.8 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 11 ซึ่งถือว่าในช่วงแผนฯ 11         

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568       

ผู้สูงอายุหญิงมีสัดส่วนมากกว่าเพศชาย คือ 55: 45 และจะแตกต่างกันมากขึ้นตามกลุ่มอายุที่สูงขึ้น 

เพราะประชากรหญิงมีอายุยืนยาวกว่าเพศชาย ส าหรับโครงสร้างประชากรประชากรวัยเด็กมีสัดส่วน

ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 20.5 เหลือร้อยละ 18.3 ในปี 2559 เป็นผลมาจากภาวะเจริญพันธุ์ของ

สตรีไทยที่ลดต่ าลงกว่าระดับทดแทน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวท าให้สัดส่วน

ประชากรวัยแรงงานลดลงในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จากสัดส่วนประชากรเด็ก:แรงงาน: ผู้สูงอายุ 

ร้อยละ 20.5: 67.6: 11.9 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 18.3: 66.9: 14.8 ในปี 2559 สังคมไทยมีแนวโน้ม

เปลี่ยนแปลงจากสังคมเครือญาติสู่สังคมปัจเจก ในช่วงที่ผ่านมาครัวเรือนมีการหย่าร้างหรอืแยกกันอยู่

เพิ่มขึ้นจาก 4.4 คู่ต่อพันครัวเรือนในปี 2544 เป็น 5.0 คู่ต่อพันครัวเรือน ในปี 2550 ขณะที่อัตรา          

การแยกกันอยู่ ได้เพิ่มจาก 20.7 ราย เป็น 23.1 รายต่อประชากรที่เคยสมรสแล้วพันคนในช่วงเวลาเดียวกัน 

ตามล าดับ คนไทยได้รับการพัฒนาสุขภาพเพิ่มขึ้น แต่มีปัญหาด้านสติปัญญาของเด็ก และการดูแล

ผู้สูงอายุ ในปี 2551 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย 15 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น 8.9 ปี อายุขัยเฉลี่ย

เพิ่มขึ้นเป็น 75.6 ปี แต่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ นอกจากนี้ กลุ่มวัยเด็กมีพัฒนาการด้าน IQ และ 

EQ ค่อนข้างต่ า ขณะที่กลุ่มผูสู้งอายุต้องการการดูแลสุขภาพที่อาศัยความรู้ ความช านาญจากบุคลากร 

ตลอดจนรูปแบบการดูแลที่ เหมาะสม คนไทยต้องการบริการ ด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและ

สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น  

  การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12       

(พ.ศ. 2560 - 2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสม      

มานาน ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนา

เทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการที่จะกระทบชีวิต         
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ความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัด     

ต่อการพัฒนาที่รุนแรงขึน้และเป็นประเด็นท้าทายอย่างมาก ที่จะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านภายใต้สถานการณ์ที่ขีดความสามารถ       

ในการแข่งขันของประเทศมีข้อจ ากัดหลายด้าน แต่การแข่งขันในโลกรุนแรงขึ้นมาก อาทิ คุณภาพ       

คนไทยยังต่ า ก าลังแรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและ     

มีความเหลื่อมล้ าสูง โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน โดยที่ประซากร    

วัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ภายใน        

สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว       

เป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหาร

จัดการภาครัฐ ยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอรัปช่ันเป็นวงกว้าง ท่ามกลาง

ปัญหาท้าทายที่หลากหลายดังกล่าวซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว        

ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่า ประเทศจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว              

มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ในระยะยาวนั้น ประเทศต้องเร่งเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์          

ในทุกด้านและในทุกช่วงวัย และพัฒนาโลจิสติกส์ให้เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ    

ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญ ขณะเดียวกันการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนา

เชิงพื้นที่และเมืองมากขึ้นเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการสร้าง

ฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพื้นที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าภายในสังคมไทยลง 

และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่  ภายใต้เงื่อนข้อจ ากัดของ

ปัจจัยพื้นฐานส าหรับการพัฒนาประเทศไทยทั้งในทุกด้าน ในขณะที่แนวโน้มโลกที่มีการพัฒนา

เทคโนโลยีใหม่อย่างรวดเร็ว ประเทศต่าง ๆ ก าลังเร่งพัฒนานวัตกรรมและน ามาใช้ในการเพิ่มมูลค่า

ผลผลิตและเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อเป็นอาวุธส าคัญในการต่อสู้ในสนามแข่งขันของโลก  รวมทั้ง         

การใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประซาซน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทยที่จะต้อง     

เร่งพัฒนานวัตกรรมและน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก ๆ ด้านต่อจากนี้ไป โดยต้องผลักดัน

ขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา          

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างโอกาสการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในระดับ

ชุมชนและพัฒนาด้านสังคมเพื่อปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้

และนวัตกรรมและการพัฒนาโดยรวมสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ทั้งนี้ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ดังกล่าว       

จะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น ต้องปรับการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ต้องปรับให้สังคมไทย     

เป็นสังคมคุณภาพ เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล และด้วยสภาพปัญหาที่เรื้อรังและเชื่อมโยงกัน ซับซ้อน

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น การพัฒนา 

เพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าวให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจังนั้น นับว่าเป็นการ
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เปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ส าหรับประเทศไทย ดังนั้น ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมมีความตระหนัก

ร่วมกันว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ลุล่วงสัมฤทธิผลภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทายในทุกด้าน 

ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที่ก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศ

ในระยะยาว และวางแนวทางการพัฒนาหลัก ๆ ที่ต้องด าเนินการเพื่อจะน าไปสู่เป้าหมายอนาคตของ

ประเทศ โดยที่แผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบที่ช่วยก ากับใหก้ารขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศ

ในมิติต่าง ๆ มีการบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผนเฉพาะด้านในระดับต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงเป็นล าดับ              

ที่เหมาะสมและมีความสอดคล้องกันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการก าหนดเป้าหมายในระยะยาว        

ที่ชัดเจน ส่งผลให้ต้องมีความต่อเนื่องในการแก้ปัญหารากฐานและการพัฒนาพื้นฐานให้แข็งแกร่ง 

รวมทั้งตอ้งมกีารตดิตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ 
 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ด้านสังคม ศักยภาพ และระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้าน ยังต่ ากว่าเป้าหมาย

และไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ ปัญหาที่ส าคัญ เช่น 

การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าวัย 

เพราะครอบครัวไม่มีความรู้ และขาดเวลาในการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม และเด็กวัยเรียนยังมีปัญหา     

ด้านสติปัญญา เพราะคุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในระดับต่ า ประกอบกับการขาดการฝึกทักษะที่แปลง

ความรู้สู่ทักษะที่ เพียงพอ จึงส่งผลให้วัยแรงงานมีผลิตภาพการผลิตต่ า อีกปัญหาที่ส าคัญและ              

เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของไทยคือการที่คนไทยส่วนใหญ่ ยังมีพฤติกรรมและปัจจัย

แวดล้อมที่เสี่ยงต่อการท าลายสุขภาพ จนท าให้ประชากรที่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น

และเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ  เนื่องจากมีพฤติกรรมการบริโภคที่ ไม่เหมาะสมและ       

ขาดการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ได้แก่ การมีการศึกษาและ รายได้น้อย

ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจและทางเลือกในการด าเนินชีวิต อาทิ ความเสี่ยงในการบริโภคอาหาร            

ไม่ปลอดภัย การผจญกับปัญหามลพิษในอากาศ และการเสียชวีิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีความเลี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร    

ที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมในด้านต่าง  ๆ โครงสร้าง

ประชากรไทยได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นตามส าดับ และจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์

เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจ านวน

ประชากรทั้งหมด ในขณะที่จ านวนประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา       

ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ า เนื่องจากปัญหาคุณภาพ

แรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการบริหารจัดการ จึงเป็นข้อจ ากัดในการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง         

การสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย และเมื่อประกอบกับคุณภาพคน            

ที่ยังต่ าในทุกช่วงวัยที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องกัน ก็จะยิ่งเป็นอุปสรรคส าหรับการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่
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พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้

และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียว

สูงขึ้น รวมทั้งการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่ เข้ามาในประเทศไทยผ่าน สังคมยุคดิจิทัล            

โดยที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อ

วิกฤตค่านิยม ทัศนคต ิและพฤติกรรมในการด าเนินชีวติ 

นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า ยังต้องเร่งด าเนินการให้

บรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 

ในขณะที่ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า 

สาเหตุพื้ นฐานที่ส าคัญมาจากคุณภาพบริการทางสังคมที่ เป็นส่วนส าคัญ ในการพัฒนาคน                      

มีความแตกต่างกัน ระหว่างในพื้นที่และเมือง โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล การกระจายโอกาสของ           

การพัฒนายังไม่ทั่วถึง และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยังมีความเหลื่อมล้ า รวมทั้งโอกาส             

ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชน      

ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ซึ่งในอนาคตนั้น มีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงมากขึ้น ท่ามกลาง

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วในทุกด้าน ความเหลื่อมล้ ามีความแตกต่างในด้านการพัฒนา

ชุมชน ซึ่งเป็นจุดเน้นส าคัญมาตลอดช่วง 3 แผนพัฒนาที่ผ่านมา ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น            

มีการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เพื่อท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม          

เพื่อแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนได้ดีขึ้น อาทิ ชุมชนจัดการภัยพิบัติ การจัดท า    

แผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพืน้ที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบล เพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด และการรวมกันเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ 

ร้อยละ 32.41 และองค์กรการเงนิ ร้อยละ 26.77 ขององค์กรทั้งหมด 

    การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในปัจจุบัน  มีแนวโน้ม                

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งเสริมการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง 

เอดส์ ฆ่าตัวตาย การใช้สารเสพติด ซึ่งมีปัจจัยมาจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การรับประทานอาหาร        

ที่ไม่ปลอดภัย มีไขมันสูง น้ าตาลสูง การขาดการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง ขาดการควบคุมสภาวะ

จิตใจในการด าเนินชีวิต การขาดความรู้ในเรื่องการใช้ยาและสารเสพติด การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง

ด้านเพศสัมพันธ์ และภาวะซึมเศร้าที่น าไปสู่การฆ่าตัวตาย ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ 

โดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ เช่น ใหม้ีการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การออกก าลังกาย

ที่ถูกวิธี ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพจิต การเพิ่มเติมความรู้และทักษะชีวิตในการป้องกันปัญหา         

ด้านสุขภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประชาชนอย่างพอเพียง ครอบคลุมและ    

เสมอภาค   
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้ งอยู่ ในภูมิภาค  มีปรัชญา “ปัญญา               

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน : Wisdom For Community Empowerment” รับผิดชอบการจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อให้ประชาชนสามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชน       

ทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เนื่องจากประชาชนในพื้นที่บริการการศึกษาส่วนใหญ่ประสบ

ปัญหาทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ และปัญหาจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม จึงได้ก าหนดนโยบาย          

ที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาทางด้านสุขภาพ ที่มีความรู้ ความช านาญ สามารถสังเคราะห์ปัญหา 

พัฒนางานวิจัยขั้นสูงที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และระบบ

บริการสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จึงได้จัดท าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตขึ้น            

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว 

    การพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา จะต้องด าเนินการ          

ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

12 แผนพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และ

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

ประชาชนด้านสุขภาพ โดยที่บุคลากรด้านสาธารณสุขจะต้องมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน มีการมุ่งเน้นผลิต

บุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะหน์โยบาย สามารถแยกแยะปัญหาและ

สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพโดยใช้ทรัพยากรในชุมชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการดูแลสุขภาพ

ของตนเองเป็นส าคัญ ประกอบกับ ร่าง มคอ.1 ของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย

เน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้น าการปฏิบัติที่มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพสาธารณสุข มีทักษะ     

ด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดแบบสร้างสรรค์  สามารถบูรณาการและสังเคราะห์องค์ความรู้        

จากศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสาขาที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน ที่มีมิติทางสังคม

และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยผ่านการท างานเป็นทีมระหว่างสหสาขาวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ      

ต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ  เป็นผู้น า           

การเปลี่ยนแปลงในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อการควบคุมป้องกันโรค  การสร้างเสริม

สุขภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพ  และเป็นผู้น าในการก าหนดนโยบาย          

ด้านสาธารณสุข สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขสู่สังคมอย่างมีประสิทธิผล  ดังนั้น       

การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีองค์ความรู้ และมีสมรรถนะด้านการแก้ไข

ปัญหา พัฒนางานด้านสาธารณสุข มีความสามารถในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อประโยชน์    

ในการพัฒนางานสาธารณสุข มีความสามารถด้านการสื่อสาร และการปรับตัวในการท างานร่วมกับ

ผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สามารถบูรณาการ     
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องค์ความรู้แบบสหสาขาวิชาในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน เป็นผู้น าด้านการคิดริเริ่ม และ

การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของคนในองค์กร ชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการสร้างเสริมบริการสุขภาพ       

ที่จ าเป็นในอนาคต เป็นผู้มีความรอบรู้และเช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการหน่วยงานสาธารณสุข        

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เป็นนักสาธารณสุขที่มีคุณธรรม 

จรยิธรรม 
 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

         คณะแพทยศาสตร์ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพื่อการพัฒนา “ผลิต Family health team       

เพื่อบริการวิชาการและงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากลและ

พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุขภายใน 10 ปี (2560 - 2570)” และได้ก าหนด         

สมรรถนะหลัก คือ “ช านาญเรื่อง Family Health Team, Social Engagement (Student Engagement to 

Community Engagement) Surveillance System, Primary Care to Primary Health Care”      

           การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นการรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป มุ่งผลิตบัณฑิตระดับวิชาชีพด้านสาธารณสุข  ให้มีทักษะและสามารถ

ปฏิบัติงานในลักษณะทีมสุขภาพ (Family Health Team) สามารถจัดท าระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อและ

ไม่ติดต่อในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม รอบรู้ 

เชี่ยวชาญศาสตร์ด้านการสาธารณสุข มุ่งเน้นการวิจัยที่สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 

สนับสนุนให้มีการจัดบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาบุคลากรทางด้าน

สาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนางานวิจัยในระดับพื้นที่ให้สามารถสนับสนุน

งานวิจัยระดับชาต ิและตอบสนองอัตลักษณ์ของนิสติ “วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที” 

   12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑติ 

      ผลิตดุษฏีบัณฑิตให้ เป็นผู้น าการปฏิบัติที่มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

สาธารณสุข มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดแบบสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ทักษะ      

ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข       

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการแพทย์และ

สาธารณสุขสามารถบูรณาการและสังเคราะห์องค์ความรู้จากศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสาขา           

ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อน ที่มมีิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

   12.2.2 ด้านการวิจัย 

       มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พัฒนาระบบ

บริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการวิจัย

พื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อน า ไปสู่การเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยเน้นการมีส่วนร่วม

ของสังคมและประเทศชาติ มีการสร้างเครือขา่ยงานวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น  

   12.2.3 ด้านการวิชาการ  

       ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริการ

ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขโดยการด าเนินการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครอง       

ส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบนและองค์กรภาคเอกชน เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และตอบสนอง           

ความตอ้งการของท้องถิ่น    

    12.2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

       มุ่งพัฒนา ผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมสี่วนรว่มในประชาคมด้านสุขภาพ       

สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

ไม่ม ี

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่ม ี

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่ม ี

13.4 การบรหิารจัดการ 

 13.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต          

เพื่อท าหน้าที่วางแผนและนโยบายที่สนับสนุนและก ากับการใช้หลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก่อให้เกิดบัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และติดตามประเมินการใช้หลักสูตร เพื่อก าหนด       

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างตอ่เนื่อง 

 13.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต  

เพื่อท าหน้าที่ด าเนินงานตามแผนและนโยบายในการสนับสนุน ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน      

การจัดหาผู้สอน และทรัพยากรการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

การประเมินผลลัพธ์ตามหลักสูตร การประเมินการจัดการเรียนการสอน และจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน

เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นระยะ 

 13.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชา ประกอบด้วย อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา               

ที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน             

การประเมินผลลัพธ์ตามหลักสูตร การประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และจัดท า

สรุปผลการด าเนนิงานเสนอคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะ 

 



13 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

สาธารณสุขศาสตร์เป็นศาสตร์ของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค บูรณาการ

ศาสตร์ด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และศาสตร์สาขา            

ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา วางแผน สื่อสาร พัฒนาสุขภาพ ตามบริบทของสังคมไทย ผ่านการท างาน

เป็นทีมระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตสูงขึ้น เป็นก าลัง

ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาตติ่อไป 

1.2 ความส าคัญ   

 ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยยังประสบกับปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุขจาก        

โรคร้ายต่าง ๆ และมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น ประกอบด้วย โรคมะเร็ง ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือด

หัวใจ วัณโรค นอกจากโรคร้ายเหล่านี้แล้ว ยังมีโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยอีกด้วย เช่น 

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคของต่อมไร้ท่อ (โรคกลุ่มเบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมหมวกไต) โรคระบบ

กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ โรคระบบประสาท    

จิตเวช โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคของปาก หู คอ จมูก และโรคผิวหนัง เป็นต้น รวมทั้งผลกระทบ

จากภาวะโลกร้อน เนื่องจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ตามมา 

  ส าหรับในเขตภาคเหนือตอนบนประชาชนส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาทางด้านการแพทย์

และสาธารณสุข ซึ่งปัญหาการเจ็บป่วยที่ส าคัญประกอบด้วยโรคต่าง ๆ เช่น โรคระบบต่อมไร้ท่อ 

โภชนาการและเมแทบอลิซึม เช่น เบาหวาน โรคระบบย่อยอาหาร โรคความดันโลหิตสูง กลุ่มสาเหตุ    

การตายที่ส าคัญ ได้แก่ การตายด้วยสาเหตุจากโรคมะเร็งและเนื้องอก โรคติดเชื้อและปรสิต ส าหรับ

ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคเอดส์และวัณโรค ปัญหา         

การเจ็บป่วยและตายจากอุบัติเหตุจราจร ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

และไตวาย และปัญหาการฆ่าตัวตาย ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการ

ขาดความรู้ความเข้าใจและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ไม่ เหมาะสม  และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม                     

ที่เปลี่ยนแปลง ระบบบริการสุขภาพที่ยังอาจไม่ดีพอ แสดงให้เห็นว่า ระบบการแพทย์และสาธารณสุข    

ยังไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัย

ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคและมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้ ก าหนด           

เป็นนโยบายที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาทางด้านสุขภาพ ที่มีความรู้ ความช านาญ สามารถสังเคราะห์

ปัญหา แก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัย ได้องค์ความรู้ใหม่ เพื่อน าไปพัฒนาสังคมและชุมชนคิดริเริ่ม

จงึได้จัดการเรียนการสอนและจัดท าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561          

ในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน  
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 

1.3.1 มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีดุลยพินิจเชิงจริยธรรมที่เหมาะสมกับบริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรม  

1.3.2 มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาทางวิชาชีพ มีความช านาญในการปฏิบัติ

วิชาชีพสาธารณสุขเฉพาะด้าน 

1.3.3 สามารถประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์  บูรณาการ และจัดการแก้ไขปัญหา

สาธารณสุขที่มีความซับซ้อนได้ โดยใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ความรู้ และความเข้าใจในแนวคิด 

ทฤษฎบีนพืน้ฐานขององค์ความรูร้ะดับสูงและความเข้าใจในปัญหาอย่างถูกต้อง 

1.3.4 มีความช านาญในการด าเนินงานในรูปแบบทีมสุขภาพครอบครัว (Family Health 

Team) การสร้างความผูกพันทางสังคม (Social Engagement) ระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค 

และการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) ในชุมชน    

1.3.5 สามารถท าวิจัย และเผยแพร่ผลงานผ่านกระบวนการจัดการความรู้ บูรณาการ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมดา้นวิชาชีพสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1.3.6 สามารถบริหารจัดการทรัพยากร ระบบบริการสุขภาพขององค์กร เพื่อส่งเสริม    

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม 

1.3.7 เป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่มคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม ใช้การสื่อสาร 

และการถ่ายทอดองค์ความรู ้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของประชากร 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจะด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายในรอบการศกึษาของหลักสูตร (4 ปี) 

แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรใหม้ีมาตรฐานตามที่

สกอ.ก าหนด สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย

พะเยา สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้ และการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

(1) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป 

ตามมาตรฐานสากล และ

สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(2) ติดตามประเมินหลักสูตร 

อย่างต่อเนื่องใหส้อดคล้องกบั

มาตรฐานของ สกอ.ทั้งการ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียน

การสอน 

 

 

(1) เอกสารหลักสูตร 

(2) เอกสารประกอบหลักสูตร 

(3) รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

(4) รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้

บัณฑติของหน่วยงานผู้ใช้

บัณฑติ 
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แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

(3) ติดตามความตอ้งการของผู้ใช้ 

และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ี

(4) ปรับปรุงหลักสูตร เมื่อครบวงจร

ของหลักสูตรทกุ 3 - 5 ป ี

(5) พัฒนาเครอืข่ายการพัฒนางาน

ส่งเสริมสุขภาพกับสถาน

บริการสุขภาพในพืน้ที่

ภาคเหนือ 

2. แผนการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน

เป็นส าคัญ ตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้านของ 

สกอ. 

(1) พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเน้น

การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคัญ ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง  

6 ด้าน 

(2) พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญและการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองของนสิิต 

(3) พัฒนา Information and 

Communication Technology  

ให้สอดคล้องกับการจัดการ

เรียนการสอน Public Health 

Education and Practice  

 

 

 

 

 

 

 

(1) จ านวนแผนงาน/กิจกรรม

การพัฒนาอาจารย์ผูส้อน 

ในการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง  

6 ด้าน 

(2) สัมมนาการจัดการเรียน 

การสอน 

(3) การจัดระบบการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้โดย

คณาจารย์ นสิิต และ

ผูเ้กี่ยวข้อง 

(4) การเข้าร่วมประชุมวิชาการและ

ศกึษาดูงานด้านการจัดการเรียน

การสอนและการวัดประเมินผล

การเรียนรู ้

(5) ความพึงพอใจของอาจารย์

และนิสติต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ 
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แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

3.แผนการพัฒนานิสติ            

ให้มคีวามพรอ้มในการเรียน

การสอน 

(1) พัฒนาการเรียนรู้ของนิสติใหเ้ปน็ไป

ตามมาตรฐาน สกอ. 

 

 

(2) บูรณาการการจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตร กับกิจกรรม

เสริมหลักสูตร การบริการ

วิชาการ และการวิจัย 

 

 

(3) จัดการเรยีนการสอนในช่ัวโมง

ภาคปฏิบัติ โดยเน้นให้นิสิตฝกึ

ทักษะและความช านาญใน

วิชาชีพอย่างเพียงพอและ

ต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมศลิป 

วัฒนธรรม 

(1) แผนการพัฒนานิสติให้มี

ความพรอ้มในการเรียน 

การสอนทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 

(2) รายวิชาที่จัดใหม้ีการ 

บูรณาการการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตรกับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

การบริการวิชาการ และ

การวิจัย 

(3) ร้อยละของรายวิชาที่มี

ช่ัวโมงภาคปฏิบัติที่เน้นให้

นิสติฝึกทักษะและความ

ช านาญในวิชาชีพอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง 

 (4) พัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนการสอนในช่ัวโมง

ภาคปฏิบัติ ที่เน้นการมสี่วน

ร่วมของบุคลากร ในหนว่ยงาน

ราชการ ชุมชนและสถาน

ประกอบการ 

(5) พัฒนาทักษะงานทางด้านการ

สร้างเสริมสุขภาพและการ

ป้องกันโรค ของอาจารย์ให้

ทันสมัยอยู่เสมอ 

(4) ร้อยละของหนว่ยงาน

ราชการ ชุมชน และสถาน

ประกอบการ ที่เป็นแหล่ง

ฝกึที่บุคลากรมีส่วนรว่มใน

การจัดการเรียนการสอน 

 

(5) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ

การพัฒนาทักษะด้านการ

สร้างเสริมสุขภาพและการ

ป้องกันโรค ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม - ธันวาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม - พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

2.2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  การรับสมัครสอบ

คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศกึษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็ น ไปตามระเบี ยบการสอบคั ด เลือกบุ คคลเข้ าศึกษาในสถาบั นอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

นิสติขาดทักษะการวิจัยและการสังเคราะหง์านสาธารณสุข และพืน้ฐานดา้นภาษาอังกฤษ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

1. การก าหนดเกณฑใ์นการคัดเลือกเข้าศกึษาที่เหมาะสม 

2. จัดหลักสูตรระยะสั้นให้กับนิสติเป็นการสอนเสริมในระหว่างการศกึษา 

3. จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

4. จัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาและค าแนะน าด้านวิจัยให้แก่นิสติตั้งแตเ่ริ่มเข้าศึกษา 
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    2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

2.5.1 หลักสูตรแบบ 2.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2561 2562 2563 2564 2565 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2  10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 3   10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    10 10 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. งบบุคลากร 

 1.1 หมวดเงนิเดอืน 

 1.2 หมวดคา่จา้งประจ า 

3,000,000 

900,000 

2,100,000 

3,300,000 

990,000 

2,310,000 

3,630,000 

1,089,000 

2,541,000 

3,992,000 

1,197,000 

2,795,000 

4,391,000 

1,317,000 

3,073,000 

2. งบด าเนนิการ 

2.1 หมวดคา่ตอบแทน 

2.2 หมวดคา่ใช้สอย 

2.3 หมวดคา่วสัด ุ

2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

2,192,000 

512,000 

600,000 

600,000 

480,000 

2,411,000 

563,000 

660,000 

660,000 

528,000 

2,651,000 

619,000 

726,000 

726,000 

580,000 

2,915,000 

681,000 

798,000 

798,000 

638,000 

3,207,000 

749,000 

878,000 

878,000 

702,000 

3. งบลงทนุ 

 3.1  หมวดครุภัณฑ ์

2,400,000 

2,400,000 

2,640,000 

2,640,000 

2,904,000 

2,904,000 

3,194,000 

3,194,000 

3,513,000 

3,513,000 

4. งบเงินอดุหนุน 500,000 550,000 605,000 665,000 131,000 

รวมรายจ่าย 8,092,000 8,901,000 9,790,000 10,766,000 11,842,000 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

 √ แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

                    แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)  

 แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

  อื่น ๆ การศกึษาด้วยตนเอง (Self-Learning) 
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2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 51 หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

ล าดับ รายการ 

เกณฑม์าตรฐานของ 

สกอ. 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2561 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.1 

1 งานรายวิชา (Coursework)   - 12 15 

 หมวดวิชาเฉพาะ  

1.1 กลุ่มวชิาบังคับ 
  

 

12 

 1.2 กลุ่มวชิาเลือก   3 

2 วิทยานิพนธ์  48 36 36 

3 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต - - - 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 48 48 51 

          หมายเหตุ    ส าหรับนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ 

                มหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง การทดสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2559   

 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

แบบ 2.1  

1) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า จ านวน 15 หน่วยกิต 

    กลุ่มวิชาบังคับ    จ านวน 12 หน่วยกิต 

326811 ปรัชญาสาธารณสุขและการจัดการระบบสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Public Health Philosophy and Health System Management   

326812 พันธกิจสัมพันธ์ของชุมชนในงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 

 Community Engagement in Public Health   
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326813 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะหข์้อมูลทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 

 Research methodology and data analysis in public health  

326871 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

326872 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II  

326873 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

 Seminar III  

 

   กลุ่มวิชาเลือก  จ านวน  3 หน่วยกิต 

326821 วิทยาการระบาดขั้นสูงทางด้านสาธารณสุข 3(2-2-5) 

 Advanced Epidemiology in Public Health  

326822 กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Health Communication Strategy   

326823 การจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health, Safety and Environmental Management   

 

2) วิทยานิพนธ์   จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

326891 วิทยานิพนธ์   36 หนว่ยกิต 

 Dissertation    
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3.1.4 แผนการศึกษา 

แบบ 2.1 

 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

326811 ปรัชญาสาธารณสุขและการจัดการระบบสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Public Health Philosophy and Health System 

Management 

 

326812 พันธกิจสัมพันธ์ของชุมชนในงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 

 Community Engagement in Public Health   

326871 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

 รวม 7 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

326813 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะหข์้อมูลทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 

 Research methodology and data analysis in public health  

32682x วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective   

326891 วิทยานิพนธ์  3 หนว่ยกิต 

 Dissertation   

 รวม 9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

326871 สัมมนา 2 1 (0-2-1) 

 Seminar II  

326891 วิทยานิพนธ์  6 หนว่ยกิต 

 Dissertation   

 รวม 7 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

326891 วิทยานพินธ์  9 หนว่ยกิต 

 Dissertation   

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

326873 สัมมนา 3 1 (0-2-1) 

 Seminar III  

326891 วิทยานิพนธ์  9 หนว่ยกิต 

 Dissertation   

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

326891 วิทยานิพนธ์  9 หนว่ยกิต 

 Dissertation   

 รวม 9 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

326811 ปรัชญาสาธารณสุขและการจัดการระบบสุขภาพ    3(2-2-5) 

 Public Health Philosophy and Health System Management  

            ปรัชญา แนวคิด และหลักจริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข  การบริหาร จริยธรรมกับการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ภาวะผูน้ าและการจัดการทรัพยากรในองค์กรสุขภาพ การวิเคราะห์ การสังเคราะห ์

การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการประเมินผล พฤติกรรมจริยธรรมและการสร้างวัฒนธรรมองค์การ 

นโยบายและแผนของการสาธารณสุขของนานาประเทศและของประเทศไทย ประวัติศาสตร์ 

องค์ประกอบในระบบสาธารณสุข การเปรียบเทียบระบบสาธารณสุขของแต่ละประเทศ วิวัฒนาการ

ของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย การสังเคราะห์สารสนเทศสุขภาพ การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง

สุขภาพ การเท่าเทียมทางสุขภาพ จริยธรรมกับความหลากหลาย การประยุกต์ การบูรณาการ         

การพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิดหลัก หลักการ และวิธีการของความรู้จากศาสตร์ทางด้านสาธารณสุข

และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขที่ทันสมัยอย่างยั่งยืน  

            Philosophy, concepts and professional ethics public health, management, ethics and good 

governance, leadership and resources management in health organization, analysis, synthesis, 

strategic planning and evaluation, ethical behavior and organizational culture, Thailand and global 

health policy and planning, Thailand and global public health history comparative, service and 

public health system components, comparison of national and international health,  Thailand health 

system development, synthesize health information, developing health surveillance systems, health 

equity, ethics and diversity, application, integration, development, of knowledge by using the 

concepts, principles and methods of knowledge from public health and related sciences, problems 

solving and developing and development of sustainable public health 

 

326812 พันธกิจสัมพันธ์ของชุมชนในงานสาธารณสุข    3(2-2-5) 

 Community Engagement in Public Health  

 แนวคิดของชุมชน ความหมายของพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน หลักการของพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน 

วิวัฒนาการพันธกิจสัมพันธ์ของชุมชน การศึกษาชุมชนและการเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน 

แนวคิดส าหรับการฝึกปฏิบัติพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน จริยธรรมของการศึกษาวิจัยในความร่วมมือของ

ชุมชน รูปแบบและกรอบแนวคิดในการฝึกปฏิบัติความร่วมมือของชุมชน แนวคิดการพัฒนารูปแบบ    

การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ทีมหมอครอบครัว ระบบเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค แนวโน้มทางการ

ส่งเสริมสุขภาพในระดับนานาชาติ เครื่องมือในการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ      

ความยั่งยืนของชุมชนต้นแบบ  
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 Concepts of community, meaning of community engagement, principle of community 

engagement, community engagement development, community education and empowerment, 

useful concepts for the practice of community engagement, the ethics of community engagement 

research, models and frameworks for the practice of community engagement, concepts of health 

promotion model (HPM), family health team, disease surveillance and control system, trend in 

global health promotion, psychometric properties of sample instruments, Pender and Colleagues 

Publications, the rationale for community-engaged health promotion and policy making, 

sustainability of the prototype community 

   

326813 ระเบียบวิธีวจิัยและการวเิคราะห์ข้อมูลทางสาธารณสุข   3(2-2-5) 

 Research methodology and data analysis in Public Health 

 การวิเคราะห์ขั้นสูงทางด้านสถิติและชีวสถิติ วิเคราะห์แบบอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์ 

หลักการวิจัยส าหรับการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข การตรวจคัดกรองข้อมูล การวิเคราะห์    

ความแปรปรวนพหุและความแปรปรวนร่วมพหุ การออกแบบการวัดซ้ า  การวิเคราะห์ข้อมูลจัดช้ัน        

การถดถอยพหุ การทดสอบพิ เคราะห์ค่าตกค้าง การถดถอยโลจิสติก การวิเคราะห์การอยู่รอด             

การวิเคราะห์จ าแนก การวิเคราะห์ปัจจัย ตัวแบบสมการโครงสร้างและวิธีการทางชีวสถิติขั้นสูงอื่น ๆ  

อภิปราย  วิเคราะห์ วิพากษ์  วิจารณ์งานวิจัย รูปแบบต่าง ๆ ทางด้านสาธารณสุข และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย การสังเคราะหอ์งค์ความรู้ผ่านงานวิจัย 

    Analysis of advance statistics, parametric and non-parametric statistics, principle of 

medical and public health research, screening data test,  analysis of variance and covariance, 

repeated measure ANOVA, stratified analysis, multiple regression, residual analysis, logistic 

regression, survival analysis, discriminant, factor analysis, structural equation modeling, other 

advance biostatistics, discussion and criticism of medical and public health research, public health 

problem solving and synthesis of knowledge through research 
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326821 วิทยาการระบาดขั้นสูงทางด้านสาธารณสุข     3(2-2-5) 

 Advanced Epidemiology in Public Health 

 การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาในการวิจัยด้านสาธารณสุข แนวคิดเชิงสาเหตุ การวัดทางระบาด

วิทยา ตารางชีพ รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การศึกษาเชิงนิเวศน์ การศึกษาภาคตัดขวาง 

การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลัง การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า การศึกษามีกลุ่มควบคุม

ซ้อนใน แหล่งของอคติในการศึกษาทางระบาดวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การเฝ้าระวัง

และการสอบสวนโรค ระบาดวิทยาภัยพิบัติ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในระบาด

วิทยา การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบด้านระบาดวิทยา   

 Application of epidemiologic studies in public health research, causal concept, 

epidemiologic measure, life table, study designs in epidemiology, ecological study, cross sectional 

study, case-control study, cohort study, nested case-control study, source of bias in epidemiologic 

studies, analysis and interpretation of epidemiologic data, surveillance system and disease 

investigation, epidemiology for disaster, application of geographical information system in 

epidemiology, systematic reviews in epidemiological approach  

    

326822 กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพ       3(2-2-5) 

 Health Communication Strategy 

  บทบาทของการสื่อสารสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรค กรอบการวางแผนทฤษฎีและ

รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์และการสังเคราะห์สถานการณ์ทางสุขภาพ การแบ่งกลุ่ม

ผู้รับข้อมูล วัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แนวทางเชิงกลยุทธ์ การวางแผนและการพัฒนา

กลยุทธ์การสื่อสาร การพัฒนาและการทดสอบสื่อและช่องทางการสื่อสาร การวางแผนการผลิต       

การกระจาย การส่งเสริมและการประเมินกระบวนการ การประเมินประสิทธิผลและการปรับปรุง       

การสื่อสารสุขภาพ  

  The role of health communication in disease prevention and control, planning frameworks, 

theories and models of change, analysis and synthesis of the situation for health, audience 

segmentation, behavior change objectives, strategic approach, planning and communication 

strategy development, developing and pretesting messages and materials, planning for production, 

distribution, promotion and process evaluation, assessing effectiveness and making refinements for 

health communication 
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326823 การจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

    Health, Safety and Environmental Management  

  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน           

เพื่อการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  การสร้างเสริมสุขภาพในการท างาน           

การจัดการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 

การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การจัดการความปลอดภัยและสาธารณภัย การประเมินและ

เฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  การจัดการความสูญเสียและความเสี่ยงทางสุขภาพ 

นวัตกรรมการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

  Sustainable health and environmental management, community participation for health, 

safety and environmental management, health promotion at work, management in occupational 

health and environmental health, occupational disease prevention and control, public health 

emergency management, safety and disaster management, environmental and health impact 

assessment and surveillance, management in health loss and risk control, innovation for health, 

safety and environmental management 

 

326871 สัมมนา 1         1(0-2-1) 

 Seminar I 

 อภิปรายผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นเทคนิค การศึกษาปัญหาสุขภาพ ขนาดของ

ปัญหาทางสุขภาพ ปัญหาทางระบาดวิทยา ตัวชี้วัดของปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิต การเจ็บป่วย 

สาเหตุการตาย ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  

 Discuss the analysis and synthesis of technology, educational of health problems burden 

(Physical and Psychological); epidemiological problem, indicators to identity health problems and 

quality of life; illness; cause of death at global and national 
 

326872 สัมมนา 2         1(0-2-1) 

 Seminar II 

 อภิปรายผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นการประยุกต์และบูรณาการความรู้ขั้นสูง     

จากศาสตรต์่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในหนว่ยงานและองค์กรด้านสุขภาพ บทบาทภาวะผูน้ า การวางแผน

เชิงกลยุทธ์และการประเมินผล การพัฒนานวัตกรรม การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และเทคโนโลยี          

ที่เหมาะสม การแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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Discuss the analysis and synthesis of the application and integration of advanced knowledge 

from the various disciplines in the practice of health organizations, leadership role, strategic 

planning and evaluation, innovatin development, empirical evidence and appropriate technology, to 

solve complex problems according to professional ethics       

 

326873 สัมมนา 3         1(0-2-1) 

 Seminar III 

การน าเสนอหัวข้อปัจจุบันทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปราย

ปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิต การประยุกต์และบูรณาการความรู้ขั้นสูงจากศาสตร์ต่าง ๆ 

 Presentation of current topics related to public health, analysis, synthesis, and discussion 

of health problem, quality of life, application and integration of knowledge from different sciences 

  

 

326891  วิทยานิพนธ์                36 หน่วยกิต 

 Dissertation     

  การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสาธารณสุข กระบวนการวิจัยช้ันสูง การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ

ร่วมกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การสังเคราะหข์้อเสนอแนะเชิงนโยบายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขศาสตร ์

  Formulating new knowledge by advance research methodology, problem solving by 

integrated science, policy recommendation synthesis in topics of public health 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

  2.1  เลข 8    หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาเอก 

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

 3.1 1  หมายถึง กลุ่มวชิาบังคับ 

 3.2 2  หมายถึง กลุ่มวชิาเลือก 

 3.3 7  หมายถึง กลุ่มวชิาสัมมนา 

 3.4 9  หมายถึง วิทยานิพนธ์ 

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

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คณุวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

1 นายวิชัย  เทียนถาวร 31799001XXXXX ศาสตราจารย์

พเิศษ 

ปร.ด. 

รป.ม. 

ว.ว. 

พ.บ. 

วท.บ. 

สื่อสารการเมอืง 

การบริหารงานภาครัฐ 

โสต ศอ นาสิก 

แพทยศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์การแพทย ์

มหาวทิยาลัยเกรกิ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2558 

2544 

2524 

2515 

2513 

2* นายรุ่ง  วงศ์วัฒน์ 36404003XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 2552 

 ศษ.ม. ประชากรศึกษา มหาวทิยาลัยมหดิล 2541 

 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (บริหารสาธารณสุข) มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536 

3 นายสมคิด  จหูวา้ 36404001XXXXX ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

ส.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ส.บ. 

สาธารณสุขศาสตร์ 

การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

สถาบันราชภัฏพบูิลสงคราม 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2551 

2545 

 

2540 

2537 

4 นายสมชาย  จาดศรี 36498001XXXXX  ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 

เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลัยมหดิล

มหาวทิยาลัยมหดิล

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2549 

2536 

2527 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 

สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

5 นางสาวเกษแกว้ เสียงเพราะ 34513001XXXXX อาจารย์ Ph.D. Public Health จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2557 

    วท.ม. 

 

สาธารณสุขศาสตร์ 

(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

2550 

    วท.บ. สุขศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏ                         

บ้านสมเด็จเจา้พระยา   

2546 

6 นายณรงค์ศักดิ์  มั่นคง 17202000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. วทิยาศาสตร์การแพทย ์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 2559 

    วท.บ. วทิยาศาสตร์การแพทย ์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 2549 

7 นางสาวทววีรรณ  ศรีสุขค า 36599006XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

ส.บ. 

ป.พ.ส. 

ประชากรศึกษา 

การเจรญิพันธ์ุและวางแผนประชากร 

สาธารณสุขศาสตร์ 

พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช์ัน้สูง 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

พษิณุโลก 

2553 

2537 

 

2531 

2527 

8* นางสาวเทียนทอง  ตะ๊แก้ว 35101004XXXXX อาจารย์ ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 2551 

    สธ.ม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 2544 

    พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557 

    วท.บ. สุขศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 2538 

9 นายน้ าเงิน  จันทรมณ ี 36601001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

ส.บ. 

วท.บ. 

วศิวกรรมทางการแพทย(์ปัจจัยมนุษยใ์น

งานวศิวกรรมและการยศาสตร์) 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2558 

 

2555 

2551 

2548 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 

สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

10 นายบุญลอื  ฉิมบ้านไร ่ 31103005XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

ส.บ. 

ส.บ 

อายุศาสตร์เขตร้อน 

วทิยาการระบาด 

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

สาธารณสุขศาสตรต ์

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2550 

2539 

2536 

2531 

11* นายประจวบ  แหลมหลัก 36405003XXXXX อาจารย์ ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 2559 

    ค.ด. การศึกษานอกระบบ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2548 

    สค.ม. สังคมศาสตร์การแพทยแ์ละสาธารณสุข มหาวทิยาลัยมหดิล 2537 

    ศษ.บ. การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 

    ส.บ. การบริหารสาธารณสุข มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 

    ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 

12 นายอนุกูล  มะโนทน 36407004XXXXX อาจารย์ ส.ด. 

ศษ.ม. 

ส.บ. 

สาธารณสุขศาสตร์ 

ส่งเสริมสุขภาพ 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2556 

2541 

2538 

13 นางสาวอรัณยภ์ัค  

พทัิกษพ์งษ์ 

35604521XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีวทิยาสิ่งแวดลอ้ม 

ชวีวทิยาสิ่งแวดลอ้ม 

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2558 

2552 

2548 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พเิศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

1 นายสุรศักดิ์  ฐานพีานิชสกุล 31002011XXXXX ศาสตราจารย์ M.P.H. Public Health 2535 

    พ.บ. แพทยศาสตร์ 2524 

    วท.บ. วทิยาศาสตร์ 2522 

2 นายส าลี  เปลี่ยนบางชา้ง 31009020XXXXX ศาสตราจารเ์กียรตคิุณ Dr.P.H Public Health 2515 

    M.P.H Public Health 2512 

    พ.บ. แพทยศาสตร์ 2508 

3 นายวิฑูรย์  โล่ห์สุนทร 31009028XXXXX รองศาสตราจารย์ Ph.D. Epidemiology 2551 

    M.S. Epidemiology 2548 

    M.D. Medicine 2541 

4 นายวิโรจน์   เจียมจรัสรังษี  31014023XXXXX รองศาสตราจารย์ Ph.D. Occupational/Environmental Epidemiology 2544 

    M.P.H Public Health 2509 

    M.D. Medicine 2533 

5 นางสมรัตน์  เลศิมหาฤทธ์ิ  31201008XXXXX รองศาสตราจารย์ M.Sc.  Medical Statistics   2540 

    M.Sc. Biostatistics 2526 

    B.Sc. Mathematics 2523 

6 นายธนะภูมิ  รัตนานุพงศ์ 35201003XXXXX อาจารย์ Ph.D Health Research and Management 2558 

    M.Sc. Epidemiology 2552 

    B.Sc. Public Health 2548 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

 ไม่ม ี

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไข ปัญหา     

ทางการสาธารณสุขและพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรอืวงการวิชาการสาธารณสุขศาสตรย์อมรับ 

    แบบ 2.1 

ก าหนดให้นิสิตท าวิทยานิพนธ์ เพื่อสามารถก าหนดประเด็นส าคัญทางสาธารณสุข       

ตอบค าถามการวิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผล และสังเคราะห์

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อแสดงว่านิสิตสามารถเป็นผู้น าทางความคิดในการแก้ปัญหาสาธารณสุข

ทางชุมชนได้ โดยนิสิตต้องเก็บข้อมูลปฐมภูมิเท่านั้น มีขอบเขตของงานวิจัยที่สามารถท าเสร็จได้        

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

มีความเข้าใจองค์ความรู้ที่ เป็นแก่นในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทฤษฎีแนวคิด           

ที่เป็นมาตรฐานในการพัฒนานวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ ออกแบบการด าเนินการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า วิเคราะห์ประมวลผลและสื่อสารอย่างมีประสิทธิ ผล             

มีความรับผดิชอบและคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณทางวชิาการละวิชาชีพ 

5.3 ช่วงเวลา 

5.3.1 แบบ 2.1 เริ่มจัดท าในชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

5.4.1 แบบ 2.1 จัดท าวิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต และเรียนรายวิชา 12 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาและช่ัวโมงให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 

ในการด าเนินการวจิัย 

5.6 ประเมินผล 

 ประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัย ตามระยะเวลาและผลงานตามกรอบค าอธิบาย

รายวิชาวิทยานิพนธ์ที่ก าหนดผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ตามข้อบัง คับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

(1) มีความสามารถในการท าวิจัยขั้นสงู 1. สรา้งประสบการณใ์หน้ิสติได้สัมผสัตัวอย่างที่ด ีและ 

    ได้รับแรงบันดาลใจจากนกัวชิาการและนักวจิัยที่ม ี  

   ชื่อเสียงเป็นผู้น าทางวิชาการ และเป็นทีย่อมรับในทาง 

   วิชาการในระดับสากล 

2. สนับสนุนการเดินทางเข้ารว่มประชุมวิชาการและการ 

    ฝึกอบรมทีม่ีส่วนสัมพนัธ์กับการพัฒนางานวิจัยของ  

    นสิิต 

3. สรา้งโอกาสใหน้ิสิตได้แลกเปลี่ยนประสบการณด์า้น 

    การวจิัยกับนสิิตในกลุม่วิจยัอื่นๆ และนักวจิยั/ 

    นสิิตในคณะวิชาอืน่ๆ ที่ด าเนินการวจิัยในบรบิทที่ 

    สมัพันธ์กับท้องถิ่นหรอืภูมภิาค  

4. สนับสนนุกจิกรรมที่เปดิโอกาสให้นิสติไดส้ัมผสั 

   และเข้าถงึปัญหาในทอ้งถิ่นที่สามารถพัฒนาเป็นปัญหา 

   วิจยัได ้

(2) มีความสามารถทางการสือ่สารและใช้

ภาษาตา่งประเทศ 

1. จัดให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

    ในห้องเรียน 

2. จดัให้มีการน าเสนอผลงานวิชาการ ผลงานที่สืบค้น 

    เป็นภาษาอังกฤษ 

3. จัดรายวิชาสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 

(3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรูแ้ละ

เทคโนโลยีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1. พัฒนาความสามารถของนสิิตทางเทคโนโลยี  

    สารสนเทศในการสืบค้นขอ้มูล 

2. มีรายวิชาที่มีเนือ้หาที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสรมิ 

    การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ ์เพื่อฝึกฝน 

    และเสรมิสรา้งทักษะให้แกน่ิสิต 

3. ส่งเสรมิให้นิสิตได้น าองคค์วามรูจ้ากการศึกษา 

    คน้ควา้ ในรายวิชาสัมมนา สรุป น าเสนอประเด็นที่ 

    ส าคัญในห้องเรียน 

(4) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจรรยาบรรณ

นักวจิัย 

1. มีการสอดแทรกเรื่อง จรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

   วิชาชีพในรายวิชาบางรายวชิาที่เกี่ยวข้อง 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์

สุจรติ มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

 (4)  เป็นผู้น าที่สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้ง แก้ปัญหาและจัดการปัญหา     

ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมตามหลักการ เหตุผลและค่านิยม     

อันดีงาม โดยปราศจากอคติและค านึงถึงผลกระทบที่มตี่อผูอ้ื่น 

         (5)  ตระหนักถึงความส าคัญในการอุทิศตนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและสังคม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต     

และเคารพกฎระเบียบของนสิิต โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง 

(2) ก าหนดให้ทุกรายวิชามีการออกแบบและจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการ

คุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวติร่วมกับผูอ้ื่นในสังคม 

(3) สร้างความตระหนักและบูรณาการการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ          

ในทุกรายวิชาด้านการสาธารณสุข 

(4)  จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงความรับผิดชอบ ภาวะผู้น า ท างานเป็นทีม

แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น 

                           (5)  จัดการเรียนการสอนให้นิสิตตระหนักในสิทธิของประชาชนและศักดิ์ศรีคุณค่า                                

ของความเป็นมนุษย์ 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร     

ทั้งในชั้นเรียนโดยผู้สอน 

(2) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(3)  สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และหาแนวทางแก้ไข 

 

 

 

 



35 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)   มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลกึซึง้ในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่น ในสาขาวิชา 

(2)   มีความเข้าใจและประยุกต์ความรู้ ในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุป         

ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และเฉพาะสาขา 

(3)  สามารถพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่

ความรูใ้หม่ในระดับสากล  

(4)  มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง 

ในวิชาชีพสาธารณสุข ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

(5)   มีความรู้ที่ทันสมัยในวิวัฒนาการของศาสตร์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้ง

สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเด็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญและแนวโน้ม     

ในอนาคต   

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  การสอนหลากหลายรูปแบบตามเนื้อหาสาระ อาทิ การบรรยาย การฝึก

ปฏิบัติการ การสัมมนา การศึกษาสถานการณ์จริง การศึกษาค้นคว้าจาก

แหลง่เรียนรู ้

(2)  การเรียนรูผ้่านกระบวนการวิจัย 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1)  การทดสอบ 

(2)  การตรวจผลงาน 

(3)  การน าเสนอผลงาน 

(4)  การประเมนิผลการอภปิราย 

(5)  การประเมนิการวิเคราะหก์รณีศึกษา 

(6)  การประเมนิพัฒนาการของผูเ้รียน 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  สามารถน าทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้ในประเด็นปัญหาส าคัญ

ในวิชาชีพสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 

เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
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(2)   สามารถบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งในศาสตร์ด้านสาธารณสุขและศาสตร์     

ที่เกี่ยวข้อง ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ใหม่

อย่างสรา้งสรรค ์

  (3) สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการหรือโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่อง    

ที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติ

จากการออกแบบและด าเนนิการวิจัย 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

       (1)  จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์             

แก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองและ     

ในกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบและวิธีการ

จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนเป็นกลุ่มแบบร่วมแรงรว่มใจ 

การอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้  

สถานการณ์จ าลอง ประชุมปรึกษาปัญหาทางการสาธารณสุข การสอน      

โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนโดยการปฏิบัติจริง และการจัดท าโครงงาน       

เป็นต้น 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การประเมนิกระบวนการคิด 

(2) การทดสอบความสามารถในการคิด 

(3) การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศึกษาและ

วเิคราะห์กรณีศึกษา รายงานการศึกษาอิสระ รายงานการศึกษาสถานการณ์

จ าลอง รายงานผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางการสาธารณสุข รายงานผล

การอภิปรายกลุ่ม และรายงานผลการสัมมนา 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

(2)  มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ทางวิชาการหรือ

วิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ืน่ 

(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็น   

ทางวิชาการหรอืวิชาชีพ ตลอดจนสรา้งปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค์ 

  (4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมี                

ประสิทธิภาพ 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1)  จัดการเรยีนการสอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรยีนกับผูเ้รียน ผูเ้รียน 

      กับผู้สอน ผู้เรียนกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานภาคสนามและผู้เรียนกับผู้รับบริการ 

โดยการมอบหมายให้ท ากิจกรรมหรือผลงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น        

การฝึกทักษะ การท างานเป็นทีมทั้งในช้ันเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร      

ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา ระหว่างหลักสูตร และระหว่างสถาบัน 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

(1) สังเกตจากพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม 

(2) สังเกตความสามารถท างานเป็นทีม 

(3) สังเกตการมสี่วนรว่มในกิจกรรมและการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า

และเสนอแนะแก้ไขปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อนที่เกี่ยวกับภาวะสุขภาพและ

วิชาชีพสาธารณสุข โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

(2)  สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการ

วิชาการ วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่าน

สิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่มีมาตรฐานในระดับสากล 

(3)  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใช้สถิติช้ันสูง และ

สามารถสื่อสารข้อค้นพบได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและวิชาชีพ          

ทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  เรียนรู้จากการใชเ้ทคโนโลยีและคอมพวิเตอร์ในการแสวงหาความรู้ 

(2)  การวิเคราะหส์ังเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(3)  การท างานเป็นกลุ่ม และการน าเสนอแนวคิดและผลงาน 
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2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศสังเกต

จากการท างานกลุ่ม 

(2)  ประเมินทักษะการสื่อสารของนิสิตในชีวิตประจ าวันและทักษะการสื่อสารกับ

ผูร้ับบริการ 

(3)  ประเมินทักษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ 

(4)  ประเมินผลงานที่นิสิตได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

2.6 สุนทรียภาพ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1)  มคีวามทราบซึง้ในคุณค่าของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1)  จัดการเรียนการสอน โดยให้นิสิตสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการตามที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้บรรยายให้สวยงาม เช่น ใบงาน การสรุปบทเรียน รายงาน

ทางวิชาการ รวมถึงมีการน าเสนอข้อมูลของงานที่ ได้ รับมอบหมาย           

ด้วยสื่อตา่ง ๆ โดยมีคะแนนความสวยงามมอบให้ 

(2)  จัดการเรียนการสอน  โดยมี ก ารศึ กษาดู งาน ในสถานที่ ท่ อ ง เที่ ย ว                   

ทางวัฒนธรรม หรือมีการน ารูปภาพที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมาประกอบ    

การสอน 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

(1)   ประเมินความคิดสร้างสรรคแ์ละความสวยงามของผลงานที่นิสติท า 

(2)  ประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อจัดการเรียนการสอน โดยมี

การศึกษาดูงานในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หรือมีการน ารูปภาพ       

ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมาประกอบการสอน 

 

2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1)  มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2)  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิ 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1)  จัดให้มีการอภิปรายหรือน าเสนอผลงาน ข้อคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ หรือ    

งานที่ได้รับมอบหมายในช้ันเรยีน 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1)  ประเมินการดูแลสุขภาพ และบุคลิกภาพของนักศึกษา 

(2)  ประเมินจากบุคลิกภาพในการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 

(3)  ประเมินความสามารถในการอภิปรายหมูข่องนักศึกษา  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

จัดการศึกษาแบบ 2.1 

รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

 
2.ความรู้ 

 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การส่ือสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลกิภาพ 

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

งานรายวิชา (Coursework) 

หมวดวิชาเฉพาะ   

     กลุ่มวิชาบังคับ 

326811  ปรัชญาสาธารณสุข  

            และการจัดการระบบ 

            สุขภาพ 
•   •  •  •  •   • •    •  • • •  

326812 พันธกิจสัมพน้ธ์ของ 

            ชุมชนในการสง่เสริม 

             สขุภาพ 

  •  •    • •  •    •   •  • • • 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

 
2.ความรู้ 

 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การส่ือสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลกิภาพ 

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

326813  ระเบียบวธีิวิจัยและการ 

            วเิคราะห์ขอ้มูลทาง 

            สาธารณสุข 

 • •    • • •  • •   •  • •  • • • • 

326871 สัมมนา 1 • •  •  •  • •   •   •    • •    

326872 สัมมนา 2 •   • •  • •  • • • •   •  • • •   • 

326873 สัมมนา 3 •  • •  •  •      • • • •   • • • • 

     กลุ่มวิชาเลือก                        

326821  วทิยาการระบาดขัน้สงู 

             ทางดา้นสาธารณสุข 
 • • •  • •   •  •  •     • •  

 

•  

326822  กลยุทธ์การสื่อสาร 

             สขุภาพ •   •  • •  •   •    •   •  • 

 

• • 

326823  การจัดการสุขภาพ  

             ความปลอดภัย และ 

             สิ่งแวดลอ้ม 

 •  • • • • •   •  •    •     

 

• 
• 

วิทยานิพนธ ์

326891 วทิยานพินธ์   •  • • • • •  • • • • • • •  • • • • •  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3 

2.1.2 ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายวิชา 

2.1.3 การสอบวัดคุณสมบัติ 

2.1.4 การตพีิมพ์เผยแพร่ก่อนจบการศกึษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

2.2.1 ประเมินจากบัณฑติที่จบ 

2.2.2 ประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย 

การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

 3.1 ปริญญาเอก 

    3.1.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ   

ขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ         

ที่สถาบันอุดมศกึษานั้นแตง่ตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและ

ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

    ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ

อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ อย่างนอ้ย 2 เรื่อง 

   3.1.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
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ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย

ผูท้รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

    ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องด้รับการตีพิมพ์หรือ

อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ

สถาบัน ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ  

ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

1.3 จัดหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการสอนตา่ง ๆ ใหแ้ก่อาจารย์ใหม่ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม 

การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม  

ดู งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่ าง  ๆ  การประชุมทางวิชาการ                       

ทั้งในประเทศ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

2.1.3 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นแบบอย่าง (Role Model) ที่ดีทางด้านสาธารณสุข 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุน้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียน        

การสอนและมีความช านาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 ด าเนินการก ากับมาตรฐานของหลักสูตรให้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ           

เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558  

 

2. บัณฑติ 

 คุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยจะท าการพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพ

ผลงานวิจัยของนิสิตและบัณฑิตในปีการศึกษานั้น ๆ คุณภาพบัณฑิต จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้

ดังตอ่ไปนี ้

   2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  5 ด้าน                          

ตามกรอบการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 2 ด้าน และด้านการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  ประกอบด้วย                            

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  6) ด้ านสุ นทรียศิลป์  7) ด้ านทั กษะการส่ งเสริมสุ ขภาพและพัฒ นาบุ คลิกภาพ                              

และ 8) ด้านการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

 

3. นิสิต 

 3.1 การรับนิสิต คุณสมบัติของนิสิตที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นไปตามคุณสมบัติการรับเข้า

ของหลักสูตร เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนิสิต

ของหลักสูตร  
  3.2 ส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม

ทางการเรียนแก่นิสิต เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข                              

อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ                        

ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี        

ที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ระบบ         

การป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา

ที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิต การสร้างโอกาส การเรียนรู้   

ที่สง่เสริมการพัฒนาศักยภาพนิสติและทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 



46 

 

 

 

 

  3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต นิสิตมีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรสูง 

อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นิสิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการ           

ข้อรอ้งเรียนของนิสติ 

 

4. คณาจารย์ 

 คณะแพทยศาสตร์ ด าเนินการควบคุม ก ากับ คุณสมบัติของอาจารย์ให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 โดยที่ 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา        

เพื่ อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ตามหลัก เกณฑ์ที่ก าหนด                         

ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

โดยอย่างนอ้ย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย  

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 คน 

และต้องไม่เป็นอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรอื่น 

  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ โดยก าหนดเกณฑ ์

คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไก

การคัดเลือกอาจารย์ที่ เหมาะสม โปร่งใส มีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย                                    

แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริม                          

และพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและ ทรัพยากรและการด าเนินงาน 

ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี ้

ให้อธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
  คุณภาพของอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติ

ที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ                   

และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  

5.1.1 มีระบบการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามกรอบ TQF และ          

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

5.1.2 มีกลไกการด าเนินงานตามระบบ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

กรรมการวิพากษ์หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์รับผดิชอบหลักสูตร  

5.1.3 จัดประชุมให้อาจารย์ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร        

การสร้างความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

TQF เพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์ 

5.1.4 พัฒนาหลักสูตรภายใต้ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิต บัณฑิต 

ผูป้ระกอบการ คณาจารย์ ผูท้รงคุณวุฒิหรอืผูเ้ชี่ยวชาญ เป็นต้น 

5.1.5 มีการจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร ร่วมหารือแนวปฏิบัติและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจ าอย่างน้อย

ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง และมีการควบคุมก ากับติดตามการจัดท า มคอ.3 - 

มคอ.7 ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 

5.2 การก าหนดผูส้อน  

5.2.1 ผู้สอนมีคุณสมบัติ เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มี ความรู้และความช านาญ           

ในเนื้อหาวิชาที่สอน 

5.2.2 หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย 

เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรอืความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้

และประสบการณ์ 

5.2.3 มีการก ากั บมาตรฐานการท าประมวลการสอน  (มคอ .3 และ มคอ .4)                         

ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผล

เหมาะสม 

5.2.4 การก ากับใหอ้าจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ.

4) ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการก ากับให้ด าเนินการสอนตามประมวลการสอน

รายวิชา 
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5.3 การประเมนิผู้เรยีน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การประเมินผลการเรียนรู้

ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย 

เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า       

การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมิน

สะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจรงิในการประกอบอาชีพ) 

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การวิเคราะห์/ตรวจสอบ

คุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชใ้นการประเมินคุณภาพนิสติ 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 1. การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อม                 

ด้านการเรียนรู)้ 

 2. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูล   

     ทรัพยากรการเรียนรู ้วารสารวิชาการเพื่อการสบืค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 

  3. การจัดพื้นที่ /สถานที่ส าหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา              

หรอืท างานรว่มกัน 

 4. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

          5. การประสานงาน ท าข้อตกลงหรือขอความร่วมมือให้หน่วยงานเครือข่ายจัดเตรียม          

ความพรอ้มส าหรับนิสิต 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ก าหนดผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้ งหมดอยู่ ในระดับดี  ต่อเนื่อง                

2 ปีการศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ผ่าน คือมีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 

ของตัวบ่งช้ี มีผลการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแตล่ะปี 

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

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการ

ด าเนนิงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2.มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒสิาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร ์หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

√ √ √ √ √ 

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ครอบคลุมหัวข้อตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดหลักสูตรใหค้รบ

ทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

4.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา (ไม่นับรวมวิทยานิพนธ์และสารนพินธ์) 

√ √ √ √ √ 

5.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง

สิน้สุดปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6.ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ ครอบคลุมหัวข้อที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.

4 (ถ้ามี) อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน

แตล่ะปีการศกึษา 

√ √ √ √ √ 

7) พัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรอืการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ

ประเมินผลการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

√ √ √ √ √ 

8.อาจารย์ใหม่ทุกคนผา่นการปฐมนเิทศ หรอืค าแนะน า

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

9.อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

หรอืวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
√ √ √ √ √ 

10.บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ

พัฒนาวิชาการและ/ หรอืวิชาชีพไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50

ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

11.ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย บัณฑติใหม่ 

ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

  √ √ √ 

12.ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตใหม่  

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
   √ √ 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา 

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนและ/หรือ มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน 

1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  

ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้ เยี่ยมสอน  รวมทั้ง             

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดในรายละเอียด

หลักสูตรและรายวิชา 

1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมสี่วนรว่ม 

1.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ

ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศกึษาต่อไป 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน  

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและร่วมกันวางแผนปรับปรุง/

พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกหนว่ยงาน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนและประเมินหลักสูต รทั้ งระบบโดยใช้

กระบวนการวิจัยจากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร 

ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต 

ผูร้ับบริการ และผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกจากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการด าเนินงาน    

ตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ     

ตัวบ่งชีท้ี่ก าหนดของหลักสูตร 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน

เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่อคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิสิตและ

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบตรวจสอบผลการประเมินและระดมข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร  

ความต้องการของผูใ้ช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย  

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
….………………………………. 

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้การศึกษาในระดับ
บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคลอ้งกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัพะเยา 
พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลยัพะเยาในการประชุมคร้ังท่ี 9/2553 เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จึงให้ออก
ขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553” 

 ขอ้ 2  ขอ้บงัคบัน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3  ในขอ้บงัคบัน้ี 

   “มหาวิทยาลยั”    หมายถึง      มหาวิทยาลยัพะเยา 
           “สภามหาวิทยาลยั”   หมายถึง    สภามหาวิทยาลยัพะเยา 
           “อธิการบดี”    หมายถึง  อธิการบดี มหาวิทยาลยัพะเยา 
           “คณะ”    หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอ่ืน           
        ท่ีมีการจดัการเรียนการสอน 
            “คณบดี”  หมายถึง หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7(3) และหวัหนา้ส่วน

งานอ่ืนท่ีมีการ จดัการเรียนการสอน  
 ขอ้ 4  หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
      หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษามีดงัน้ี   

  4.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรท่ีเน้น           
การพฒันานกัวิชาการและนกัวิชาชีพใหมี้ความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือใหมี้ความรู้  ความเช่ียวชาญ สามารถ
ปฏิบติังานไดดี้ยิ่งข้ึนและเป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีลกัษณะเบด็เสร็จในตวัเอง 
  4.2  หลกัสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นหลกัสูตรท่ีส่งเสริมความกา้วหนา้ทางวิชาการ และการ
วิจยัในสาขาวิชาต่าง ๆ เนน้การพฒันานกัวิชาการและนกัวิชาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถระดบัสูง ในสาขาวิชาต่างๆ 
โดยเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีตนเช่ียวชาญกบัศาสตร์อ่ืนไดอ้ย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ   
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หมวดที่ 1 
การรับเข้าศึกษา 

 

 ขอ้ 5  คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
  5.1  วฒิุการศึกษา 
   5.1.1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต ผูเ้ขา้ศึกษาจะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
   5.1.2  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ผูเ้ขา้ศึกษาจะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท
หรือเทียบเท่าจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
   5.1.3  หลกัสูตรปริญญาโท ผูเ้ขา้ศึกษาจะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
   5.1.4  หลกัสูตรปริญญาเอก ผูเ้ขา้ศึกษาจะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมี 
ผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
  5.2  ไม่เคยตอ้งโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่ในกรณีความผิดอนัไดก้ระท าโดย
ความประมาท หรือความผิดอนัเป็นลหุโทษ 

  5.3  ไม่เคยถูกคดัช่ือออกอนัเน่ืองจากความประพฤติจากสถาบนัการศึกษาใด 
  5.4   เป็นผูมี้สุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  5.5  มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
 ขอ้ 6  การรับเขา้ศึกษา   
  6.1  มหาวิทยาลยัจะพิจารณารับผูส้มคัรเขา้เป็นนิสิต โดยวิธีการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรืออ่ืนๆ 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด โดยจะประกาศใหท้ราบล่วงหนา้เป็นคราวๆ ไป 

  6.2  ผูส้มคัรท่ีผ่านการคดัเลือกเขา้ศึกษาแต่ก าลงัรอผลการศึกษาอยู่ มหาวิทยาลยัจะรับรายงานตวัเป็น
นิสิต เม่ือมีคุณสมบติัครบถว้น ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
 ขอ้ 7  ประเภทของนิสิต 
  7.1  นิสิตสามญั หมายถึง นิสิตท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 5 ซ่ึงมหาวิทยาลยัรับเขา้ศึกษา เพ่ือรับ
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ปริญญาโท หรือปริญญาเอก 
  7.2  นิสิตวิสามญั หมายถึง นิสิตท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 5 แต่มหาวิทยาลยัรับเขา้ทดลอง
ศึกษา ซ่ึงนิสิตวิสามญัจะเปล่ียนสภาพเป็นนิสิตสามญัต่อเม่ือมีคุณสมบติัครบตามขอ้ 5 และไดรั้บความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลยั ทั้งน้ีภายในหน่ึงปีการศึกษา แต่ถา้หากภายในหน่ึงปีการศึกษา นิสิต มีคุณสมบติัยงัไม่ครบตามขอ้ 5 
จะตอ้งพน้สภาพการเป็นนิสิตทนัที 

 ขอ้ 8  นิสิตเรียนขา้มมหาวิทยาลยั 
  มหาวิทยาลยัอาจพิจารณารับนิสิต/นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั หรือสถาบนัการศึกษา 
ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือมาท าการศึกษาคน้ควา้เฉพาะเร่ืองไดต้ามความ
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เหมาะสม เพ่ือน าหน่วยกิตและผลการศึกษาไปเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัท่ีตนศึกษา
อยูไ่ด ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั  

 ขอ้ 9  ผูเ้ขา้ร่วมศึกษา 
   มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากนิสิตบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย  เป็น
ผูเ้ขา้ร่วมศึกษาเป็นบางรายวิชาได ้โดยคณะเจา้ของหลกัสูตรนั้น ใหค้วามเห็นชอบ และผูเ้ขา้ร่วมศึกษา มีสิทธ์ิไดรั้บ
ใบรับรองในการศึกษา ในรายวิชานั้นๆ 

 ขอ้ 10 การรายงานตวัเป็นนิสิต 

   ผูท่ี้ไดรั้บพิจารณาให้เขา้ศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลยั จะตอ้งรายงานตวัเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็น
นิสิต ตามวนั และเวลาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ   
 

หมวดที่ 2 
การจดัการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
 ขอ้ 11 รูปแบบการจดัการศึกษา 
  มหาวิทยาลยั จดัการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดงัน้ี 

  11.1  แบบ 1 ภาคการศึกษา จดัการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6  
สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งน้ีตอ้งจดัการเรียนใหมี้จ านวนชัว่โมงต่อหน่วยกิต ตามจ านวนชัว่โมงเรียนท่ีก าหนดไว้
ในภาคการศึกษาในระบบทวิภาค 

  11.2  แบบ 2 ภาคการศึกษา จดัการศึกษาปีละ 2 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไม่นอ้ยกว่า 15 
สปัดาห์ต่อภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูร้อน ซ่ึงมีระยะเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์ ทั้งน้ี การจดัการศึกษาใน
ภาคฤดูร้อน ตอ้งจดัการเรียนใหมี้จ านวนชัว่โมงต่อหน่วยกิต ตามท่ีก าหนดไวใ้นภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค 
  11.3  แบบ 3 ภาคการศึกษา จดัการศึกษาปีละ 3 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไม่นอ้ยกว่า 15 
สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และตอ้งจดัการเรียนให้มีจ านวนชัว่โมงต่อหน่วยกิต ตามท่ีก าหนดไวใ้นภาคการศึกษา
ปกติในระบบทวิภาค 
 ขอ้ 12 การลงทะเบียนรายวิชา 
 มหาวิทยาลยัจะจดัให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และให้นิสิตถือปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

12.1 นิสิตตอ้งลงทะเบียนรายวิชา ตามเง่ือนไขการลงทะเบียนรายวิชาของมหาวิทยาลยั 
12.2 การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
12.3  รายวิชาใดท่ีเคยไดร้ะดบัขั้น B หรือสูงกวา่ จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ ้าอีกไม่ได ้
12.4  การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

  12.4.1  นิสิตแบบ 1ภาคการศึกษา จะลงทะเบียนรายวิชาไดไ้ม่เกิน 15 หน่วยกิต  ในแต่ละภาค
การศึกษา 
  12.4.2  นิสิตแบบ 2 ภาคการศึกษา จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน 
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  12.4.3  นิสิตแบบ 3 ภาคการศึกษา จะลงทะเบียนรายวิชาไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษา 
 12.5  การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไขให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาท่ีลงทะเบียนผิด
เง่ือนไขนั้นใหไ้ดรั้บอกัษร W 
 12.6  นิสิตอาจขอลงทะเบียนเขา้ศึกษารายวิชาใดๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ไดด้ว้ยความเห็นชอบ
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา ทั้งน้ี นิสิตจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น  ตามประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา 
เร่ือง อตัราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา และนิสิตจะไดอ้กัษร S หรือ U 
 12.7  นิสิตท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั จะตอ้งลงทะเบียนและช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลยั เร่ือง อตัราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 12.8  ผูเ้ข้าร่วมศึกษา จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ทั้ งน้ี
ผูเ้ข้าร่วมศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียม และค่าหน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลยั เร่ือง อตัราค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และผูเ้ขา้ร่วมศึกษาจะไดอ้กัษร S หรือ U 
 12.9  นิสิตเรียนขา้มมหาวิทยาลยั จะลงทะเบียนเรียนไดต้ามขอ้ 12.4 และจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
และค่าหน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลยั เร่ือง อตัราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 13 การเพ่ิมและการถอนรายวิชา 
 การเพ่ิมและการถอนรายวิชา จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

13.1  การเพ่ิมรายวิชา 
  13.1.1  แบบ 1 ภาคการศึกษา และภาคเรียนฤดูร้อน จะกระท าไดภ้ายใน 1 สัปดาห์แรก นบัจาก   
วนัเปิดภาคการศึกษาและภาคเรียนฤดูร้อน 
  13.1.2  แบบ 2 ภาคการศึกษา และ 3 ภาคการศึกษาจะกระท าไดภ้ายใน 2 สัปดาห์แรก  นบัจาก
วนัเปิดภาคการศึกษา  
  13.2  การถอนรายวิชาจะกระท าไดภ้ายในก าหนดเวลาไม่เกินระยะเวลาร้อยละ 75 ของเวลาเรียนของ
ภาคการศึกษา นบัตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา 
          การถอนรายวิชาในก าหนดเวลาเดียวกับการเพ่ิมรายวิชาจะไม่ปรากฏอกัษร W ในระเบียน        
ผลการเรียน และการถอนรายวิชาหลงัก าหนดเวลาดงักล่าว นิสิตจะไดรั้บอกัษร W ในระเบียนผลการเรียน 

13.3 การเพ่ิมและถอนรายวิชา ใหมี้ขั้นตอนในการปฏิบติัตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
 ขอ้ 14 โครงสร้างของหลกัสูตร 
  14.1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ใหมี้จ านวนหน่วยกิตรวม  
ตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 
  14.2  หลกัสูตรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แผน คือ       

14.2.1  แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยั โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดงัน้ี 
   14.2.1.1  แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย
มหาวิทยาลยัอาจก าหนดใหเ้รียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึน โดยไม่นบัหน่วยกิต แต่จะตอ้ง
มีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
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   14.2.1.2  แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต และตอ้งศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
   14.2.2  แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การศึกษางานรายวิชาโดยไม่ตอ้งท าวิทยานิพนธ์ แต่ตอ้งมี
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
  14.3  หลกัสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเนน้การวิจยัเพ่ือพฒันานกัวิชาการและนกั
วิชาชีพชั้นสูง คือ 
   14.3.1  แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยั โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ 
มหาวิทยาลยัอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึน โดยไม่นับหน่วยกิต แต่
จะตอ้งมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ดงัน้ี 
   แบบ 1.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 
   แบบ 1.2 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 
    ทั้งน้ี  วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกนั 
   14.3.2  แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจยั  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูง และ
ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
   แบบ 2.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
   แบบ 2.2 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 
       ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะตอ้งมีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกนั 
 ขอ้ 15 ระยะเวลาการศึกษา 
  15.1  ระยะเวลาการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ให้
ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
  15.2  ระยะเวลาในการศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

15.3 ระยะเวลาการศึกษาในหลกัสูตรปริญญาเอก     
   15.3.1  ผูท่ี้ส าเร็จปริญญาตรีแลว้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก ให้ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา    
   15.3.2  ผูท่ี้ส าเร็จปริญญาโทแลว้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก ให้ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี
การศึกษา 
  15.4  นิสิตจะตอ้งมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ในภาคการศึกษา
นั้นๆ จึงจะมีสิทธ์ิเขา้สอบ 
    กรณีท่ีมีการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ใหมี้ระยะเวลาการศึกษา ในหลกัสูตรท่ี
เทียบโอนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของระยะเวลาการศึกษาในหลกัสูตร 
    กรณี ท่ีใช้ระยะเวลาการศึกษาต ่ ากว่าท่ีก าหนดในหลักสูตรให้คณะเจ้าของหลักสูตรเสนอ
มหาวิทยาลยัอนุมติั 
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 ขอ้ 16  การยา้ยสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลยั 
 การยา้ยสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการยา้ยสาขาวิชาของนิสิต ระดับ
บณัฑิตศึกษา 
 ขอ้ 17  การรับโอนนิสิตและ/หรือการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 
 การรับโอนนิสิต และ/หรือการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลยั 
 ขอ้ 18  อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 มหาวิทยาลยัแต่งตั้ งอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีเสนอโดยคณะเจา้ของหลกัสูตร หรือคณะท่ีรับผิดชอบจดั
การศึกษา เพ่ือใหค้ าแนะน าและดูแลจดัแผนก าหนดการศึกษาของนิสิตให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและกฎขอ้บงัคบั
ก่อนท่ีจะมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
 ขอ้ 19  ช่ือและรหสัรายวิชา 

19.1 รายวิชาหน่ึงๆ มีรหสัรายวิชาและช่ือรายวิชาก ากบัไว ้
19.2  รหสัรายวิชาประกอบดว้ย 

   19.2.1  เลข 3 ล าดบัแรก แสดงถึง  สาขาวิชา 
   19.2.2  เลขในล าดบัท่ี  4  แสดงถึง  ระดบับณัฑิตศึกษา   
   19.2.3  เลขในล าดบัท่ี  5 แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
   19.2.4  เลขในล าดบัท่ี  6 แสดงถึง  อนุกรมของรายวิชา 
 

หมวดที่ 3 
การวดัและประเมนิผลการศึกษา 

 
 ขอ้ 20 การวดัและประเมินผลการศึกษา 
  20.1  มหาวิทยาลยัใหมี้การประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 
  20.2  มหาวิทยาลยัใชร้ะบบระดบัขั้นและค่าระดบัขั้นในการวดัและประเมินผล นอกจากกรณีต่อไปน้ี 
ใหก้ าหนดการวดัและประเมินผลดว้ยอกัษร S และ U คือ 
     20.2.1  รายวิชาท่ีไม่นบัหน่วยกิต 
     20.2.2  การสอบประมวลความรู้ / การสอบวดัคุณสมบติั 
     20.2.3  สมัมนา 
     20.2.4  วิทยานิพนธ์ / การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
  20.3  สญัลกัษณ์  และความหมายของการวดัและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ใหก้ าหนดดงัน้ี 
    A  หมายถึง   ดีเยี่ยม     (EXCELLENT) 
    B+  หมายถึง   ดีมาก     (VERY GOOD) 
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    B   หมายถึง   ดี    (GOOD) 
    C+  หมายถึง   ดีพอใช ้   (FAIRLY GOOD) 
    C   หมายถึง   พอใช ้   (FAIR) 
    D+  หมายถึง   อ่อน    (POOR) 
    D   หมายถึง   อ่อนมาก   (VERY POOR) 
    F   หมายถึง   ตก    (FAILED) 
    S   หมายถึง   เป็นท่ีพอใจ   (SATISFACTORY) 
   U   หมายถึง   ไม่เป็นท่ีพอใจ   (UNSATISFACTORY) 
    I   หมายถึง   การวดัผลยงัไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 
    P  หมายถึง การเรียนการสอนยงัไม่ส้ินสุด (IN PROGRESS) 
   W  หมายถึง   การถอนรายวิชา  (WITHDRAWN) 
  20.4  ระบบระดบัขั้น ก าหนดเป็นตวัอกัษร A, B+, B, C+, C, D+  D และ F ซ่ึงแสดงผลการศึกษาของ
นิสิตท่ีไดรั้บการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าระดบัขั้นดงัน้ี 
     ระดบัขั้น A  มีค่าระดบัขั้นเป็น  4.00 
     ระดบัขั้น B+  มีค่าระดบัขั้นเป็น   3.50 
     ระดบัขั้น  B  มีค่าระดบัขั้นเป็น  3.00 
     ระดบัขั้น  C+  มีค่าระดบัขั้นเป็น  2.50 
     ระดบัขั้น  C   มีค่าระดบัขั้นเป็น  2.00 
     ระดบัขั้น  D+  มีค่าระดบัขั้นเป็น  1.50 
     ระดบัขั้น  D  มีค่าระดบัขั้นเป็น  1.00 
     ระดบัขั้น  F   มีค่าระดบัขั้นเป็น  0 
  20.5  อกัษร I แสดงว่านิสิตไม่สามารถเขา้รับการวดัผลในรายวิชานั้นให้ส าเร็จสมบูรณ์ได ้โดยมี
หลกัฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อกัษร I ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อนและการ
อนุมติัจากคณบดีท่ีรายวิชานั้นสงักดัอยู ่
     นิสิตจะตอ้งด าเนินการขอรับการวดัและประเมินผลเพ่ือแกอ้กัษร I ให้สมบูรณ์ก่อน 2 สัปดาห์
สุดทา้ยของภาคการศึกษาถดัไป หากพน้ก าหนดดงักล่าว มหาวิทยาลยัจะเปล่ียนอกัษร I  เป็นระดบัขั้น F หรืออกัษร U 
  20.6  อกัษร P แสดงว่า รายวิชานั้นยงัมีการเรียนการสอนต่อเน่ืองอยู่ ยงัไม่มีการวดัและประเมินผล
ภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน ทั้งน้ี ใหใ้ชเ้ฉพาะบางรายวิชาตามประกาศมหาวิทยาลยั 
  อกัษร P จะถูกเปล่ียนเม่ือไดรั้บการวดัและประเมินผลแลว้ ทั้งน้ี ไม่เกินระยะเวลาการศึกษา  ตามขอ้ 
15 หากพน้ระยะเวลาการศึกษามหาวิทยาลยัจะเปล่ียนอกัษร P ใหเ้ป็นระดบัขั้น F หรืออกัษร U 
  20.7  อกัษร W แสดงวา่ 
   20.7.1  การลงทะเบียนผิดเง่ือนไขและเป็นโมฆะ ตามขอ้ 12.5 
   20.7.2  นิสิตไดถ้อนรายวิชาท่ีลงทะเบียน ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ 13.2   
   20.7.3  นิสิตถูกสัง่พกัการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
   20.7.4  กรณีเหตุสุดวิสยั ลาออก ตาย หรือมหาวิทยาลยัอนุมติัใหถ้อนทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียน 
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20.8  รายวิชาระดบับณัฑิตศึกษาของแต่ละสาขาวิชา 
   20.8.1  นิสิตระดบัปริญญาเอก หรือระดบัปริญญาโท หรือระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือ
ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  จะตอ้งไดร้ะดบัขั้นไม่ต ่ากว่า C หากไดต้ ่ากว่าน้ีจะตอ้งลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชานั้นซ ้าอีก จนกระทัง่ไดร้ะดบัขั้นไม่ต ่ากวา่ C 
   20.8.2  รายวิชาใด หากระบุการประเมินผลเป็นอกัษร S หรือ U นิสิตจะตอ้งไดอ้กัษร S มิฉะนั้น
จะตอ้งลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ ้ าอีกจนกระทั่งไดอ้กัษร S หรือผ่านการประเมินผลตามเง่ือนไข ในประกาศ
มหาวิทยาลยั 
  20.9  ในกรณีนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดบัปริญญาตรีให้ใชร้ะเบียบและ
ขอ้บงัคบั ว่าดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรีในส่วนท่ีเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมและถอนรายวิชา การ
วดัผลและการประเมินผลส าหรับรายวิชานั้นโดยอนุโลม 

20.10  อกัษร S, U, I, P และ W จะไม่ถูกน ามาค านวณค่าระดบัขั้นสะสมเฉล่ีย 
  20.11  มหาวิทยาลยัจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียจากหน่วยกิต และค่าระดบัขั้นของรายวิชา
ทั้งหมดท่ีนิสิตไดล้งทะเบียน   
  20.12  การค านวณระดบัขั้นสะสมเฉล่ีย ให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกบัค่าระดบัขั้นของทุกๆ 
รายวิชาตามขอ้ 20.4 มารวมกนัแลว้หารดว้ยผลบวกของหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด ยกเวน้ท่ีระบุไวใ้นขอ้ 20.10 
ในการหารน้ีใหมี้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ และในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง
มากกว่าหน่ึงคร้ัง มหาวิทยาลยัจะค านวณค่าระดบัขั้นสะสมเฉล่ียจากหน่วยกิตและค่าระดบัขั้นท่ีนิสิตลงทะเบียนคร้ัง
สุดทา้ยเพียงคร้ังเดียว 
  20.13  กรณีท่ีนิสิตไดเ้รียนรายวิชาใดท่ีจดัไวใ้นหลกัสูตรสาขาวิชาอ่ืน อาจขอเทียบโอนรายวิชานั้น เขา้
ไวใ้นหลกัสูตร ทั้งน้ี จะไม่น าผลมาค านวณหาระดบัขั้นสะสมเฉล่ีย 
 ขอ้ 21 การสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ 
  21.1  มหาวิทยาลยัพิจารณาใบรับรองความรู้ภาษาองักฤษของนิสิต จากผลการสอบของสถาบนัตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั หรือ 
  21.2  นิสิตสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษท่ีด าเนินการโดยมหาวิทยาลยั หรือ 
  21.3  นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ  จนผ่านการประเมินดว้ยอกัษร S เฉพาะนิสิตระดบั
ปริญญาโท ยกเวน้หลกัสูตรนานาชาติ 
  เง่ือนไขการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษขา้งตน้ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
 ข้อ 22 การสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION) และการสอบวัดคุณสมบัติ 
(QUALIFYING EXAMINATION) 
  22.1  นิสิตระดบัปริญญาโท แผน ข ตอ้งสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE 
EXAMINATION) ดว้ยขอ้เขียน หรือขอ้เขียนและปากเปล่าในหลกัสูตรนั้น ๆ 
  22.2  นิสิตระดบัปริญญาเอก ตอ้งสอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (QUALIFYING EXAMINATION) 
ดว้ยขอ้เขียน หรือขอ้เขียนและปากเปล่าในหลกัสูตรนั้นๆ 
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 ให้มีการด าเนินการสอบประมวลความรู้ และสอบวดัคุณสมบติั ปีการศึกษาละ 3  คร้ัง โดยท าเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลยั 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ และสอบวดัคุณสมบติัใหท้ าเป็นค าสัง่ของมหาวิทยาลยั และ
เม่ือด าเนินการแลว้ใหป้ระกาศผลภายใน 4 สปัดาห์หลงัวนัสอบ 
 

หมวดที่ 4 
การท าวทิยานิพนธ์ 

 ขอ้ 23 การท าวิทยานิพนธ์ 
  23.1  การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
   23.1.1  นิสิตระดบัปริญญาโทตอ้งลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ตามเง่ือนไขดงัน้ี 
   23.1.1.1  แผน ก แบบ ก 1 จะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
   23.1.1.2  แผน ก แบบ ก 2 จะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
   23.1.2  นิสิตระดบัปริญญาเอก ตอ้งลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ ตามเง่ือนไขดงัน้ี 
    23.1.2.1  แบบ 1.1 จะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต และแบบ 1.2 จะตอ้งท า
วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 
    23.1.2.2  แบบ 2.1 จะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต และแบบ 2.2 จะตอ้งท า
วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 
  23.2  การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
          สาขาวิชาเสนอช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแลว้ 
เพ่ือใหค้ณะพิจารณาท าค าสัง่แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดงัน้ี 
    23.2.1  วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท มีประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1  คน และกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อีก 1-2 คน 
    23.2.2  วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก มีประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1  คน และกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อีก 2-3 คน 
 
  23.3  การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
          นิสิตตอ้งเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง ท่ีสาขาวิชาเสนอคณะท่ี
สงักดัแต่งตั้ง ดงัน้ี  
     23.3.1 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อาจารยบ์ณัฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารยบ์ณัฑิตศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน 
ท าหนา้ท่ีเป็นประธาน กรรมการ และเลขานุการ  
     23.3.2 โครงร่างวิทยานิพนธ์ ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการฯ ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการฯ แจง้
ผลการอนุมติัพร้อมโครงร่างฉบบัสมบูรณ์ใหม้หาวิทยาลยัไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  23.4  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 
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   23.4.1  นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 มีสิทธ์ิสอบวิทยานิพนธ์เม่ือลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ครบถว้นตามหลกัสูตร และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือส่ิงพิมพท์างวิชาการ หรือเสนอต่อท่ี
ประชุมท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ท่ีมีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น และนิสิต แผน ก แบบ ก 2 มีสิทธ์ิสอบวิทยานิพนธ์ เม่ือลงทะเบียนรายวิชา
และวิทยานิพนธ์ครบถว้นตามหลกัสูตร และผลงานวิทยานิพนธ์อยูร่ะหวา่งเสนอเพ่ือขอรับการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ย
ด าเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพ ์ในวารสาร หรือส่ิงพิมพท์างวิชาการหรือ
ก าลงัเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ท่ีมีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer 
Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 
    23.4.2  นิสิตระดบัปริญญาเอก แบบ 1 มีสิทธ์ิสอบวิทยานิพนธ์ เม่ือลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และรายวิชาครบถว้นตามหลกัสูตร และสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติัแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหน่ึงของ
ผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสาร หรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer 
Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น และแบบ 2 มีสิทธ์ิสอบวิทยานิพนธ์ เม่ือลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และรายวิชาครบถว้นตามหลกัสูตร และสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติั
แลว้ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และผลงานวิทยานิพนธ์อยู่ ระหว่างเสนอเพ่ือขอรับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ด าเนินการใหผ้ลงาน หรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสาร หรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 
 23.5  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
    23.5.1  คณะท่ีนิสิตสังกดัแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท ประกอบดว้ย 
อาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัดงัน้ี 
   23.5.1.1 อาจารยป์ระจ า หรือ ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยั เป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
   23.5.1.2 ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ 
   23.5.1.3 อาจารยป์ระจ า หรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยั 1 คน เป็นกรรมการ 
    23.5.2  คณะท่ีนิสิตสังกดัแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก ประกอบดว้ย
อาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัดงัน้ี 
   23.5.2.1  อาจารยป์ระจ า หรือ ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยั เป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
   23.5.2.2  ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการ 
   23.5.2.3  อาจารยป์ระจ า และ/หรือ ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยั 1 - 2 คน เป็นกรรมการ 
 23.6  การสอบวิทยานิพนธ์และการรายงานผลการสอบ 
      เม่ือนิสิตผ่านการสอบวิทยานิพนธ์โดยการสอบปากเปล่าแลว้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
จะตอ้งรายงานผลการสอบต่อมหาวิทยาลยัภายใน 2 สปัดาห์ หลงัวนัสอบวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 5 

การส าเร็จการศึกษา 
 

 ขอ้ 24 การเสนอช่ือเพ่ือขออนุมติัปริญญา 
  ในภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีนิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตตอ้งยื่นใบรายงานคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาภายใน 4 สปัดาห์ นบัจากวนัเปิด ภาคการศึกษา  
  นิสิตท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือขออนุมติัใหไ้ดรั้บปริญญา จะตอ้งผา่นเง่ือนไขต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
   24.1  ประกาศนียบตัรบณัฑิต และประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
      24.1.1  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
      24.1.2  ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
      24.1.3  ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร และเง่ือนไขของสาขาวิชานั้นๆ 

   24.1.4  มีผลการศึกษาไดค่้าระดบัขั้นสะสมเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00 
   24.2  ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
   24.2.1  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
   24.2.2  ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
   24.2.3  สอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
   24.2.4 ผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยด าเนินการใหผ้ลงานหรือส่วน
หน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceeding) ท่ีมีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็น
ท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 
  24.2.5 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย 
   24.3  ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
  24.3.1  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
  24.3.2  ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
  24.3.3  สอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
  24.3.4  ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร และเง่ือนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
  24.3.5  มีผลการศึกษาไดค่้าระดบัขั้นสะสมเฉล่ีย ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
  24.3.6  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย 
 24.3.7 ผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยด าเนินการใหผ้ลงานหรือส่วน
หน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceeding) ท่ีมีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็น
ท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 
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24.4  ปริญญาโท แผน ข 

   24.4.1  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
   24.4.2  ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
   24.4.3  สอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษตามประกาศของมหาวิทยาลยั   
   24.4.4  ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร และเง่ือนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
   24.4.5  มีผลการศึกษาไดค่้าระดบัขั้นสะสมเฉล่ีย ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
   24.4.6  สอบผา่นการสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION) 
  24.5 ปริญญาเอก แบบ 1 
   24.5.1  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
   24.5.2  ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
   24.5.3  สอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
   24.5.4  สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (QUALIFYING EXAMINATION) 
   24.5.5 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 
   24.5.6  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย 
  24.6  ปริญญาเอก แบบ 2 
   24.6.1  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
   24.6.2  ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
   24.6.3  สอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
   24.6.4  ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร และเง่ือนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
   24.6.5  มีผลการศึกษาไดค่้าระดบัขั้นสะสมเฉล่ีย ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
   24.6.6  สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (QUALIFYING EXAMINATION) 
   24.6.7  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานจะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 
   24.6.8  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย 
  ทั้งน้ีนิสิตตอ้งไม่มีพนัธะเก่ียวกบัการเงินหรือพนัธะอ่ืนใดกบัมหาวิทยาลยั 
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หมวดที่ 6 
บททั่วไป 

 
 ขอ้ 25 การพน้สภาพการเป็นนิสิต 
  นิสิตจะพน้สภาพการเป็นนิสิตในกรณี ดงัต่อไปน้ี 
  25.1  ตาย 
  25.2  ลาออก 
  25.3  โอนไปเป็นนิสิตสถาบนัการศึกษาอ่ืน 
  25.4  ขาดคุณสมบติัของการเป็นนิสิตมหาวิทยาลยัขอ้หน่ึงขอ้ใดตามขอ้ 5 
  25.5  ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด และมิไดล้าพกัการศึกษาภายใน 30 วนั 
นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา และภายใน 15 วนั นบัจากวนัเปิดภาคฤดูร้อน 
  25.6  เป็นนิสิตครบระยะเวลาศึกษาตามหลกัสูตรในขอ้ 15.1, 15.2 และ 15.3 
  25.7  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษา 
  25.8  เป็นนิสิตท่ีไดค่้าระดบัขั้นสะสมเฉล่ียนอ้ยกวา่ 2.50 
  25.9  เป็นนิสิตวิสามญัท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงสภาพเป็นสามญัตามขอ้ 7.2 
  25.10 ไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
  25.11 ลาพกัการศึกษา และ/หรือลาป่วยติดต่อกนั 2 ภาคการศึกษาปกติ ในปีการศึกษาแรก โดยไม่มี
หน่วยกิตสะสม ส าหรับนิสิตในระบบการศึกษาแบบเอกภาค ใหถื้อ 2 ภาคการศึกษาแรกของการเรียนโดยไม่มีหน่วย
กิตสะสม 
  25.12 มหาวิทยาลยัสัง่ใหพ้น้สภาพ นอกเหนือจากขอ้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 ขอ้ 26 การลา 
 26.1  การลาพกัการศึกษา 
    26.1.1  นิสิตท่ีลาพกัการศึกษา หรือถูกสัง่พกัการศึกษาตลอดภาคการศึกษา จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
การลาพกัการศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน 2 สปัดาห์ นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาและภายใน 1 สปัดาห์ นบัจากวนั
เปิดภาคฤดูร้อน ยกเวน้ภาคการศึกษาท่ีไดช้ าระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาไปแลว้ 
    26.1.2 นิสิตท่ีกลบัมาเรียนหลงัจากลาพกัการศึกษาไปแลว้ให้มีสภาพการเป็นนิสิต เหมือนก่อน
ไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา      
 26.2  ลาออก 
    นิสิตท่ีประสงค์จะลาออกจากการเป็นนิสิต ให้ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลยัและระหว่างท่ียงัไม่ได้
รับอนุมติัให้ลาออกน้ีให้ถือว่านิสิตผูข้อลาออกนั้นยงัมีสภาพเป็นนิสิตท่ีจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยัทุกประการ 
 ขอ้ 27 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร ให้ทุกหลกัสูตรก าหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลกัสูตรให้
ชดัเจน และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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 ขอ้ 28 การพฒันาหลกัสูตร ให้ทุกหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั แสดงการปรับปรุงดชันีดา้น
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างนอ้ยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตรอย่าง
ต่อเน่ือง ทุก 5 ปี 
 ขอ้ 29 การใหเ้กียรติบตัรการเรียนยอดเยี่ยม 
  มหาวิทยาลยัอาจให้เกียรติบตัรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีผลการศึกษาไดค่้า
ระดบัขั้นสะสมเฉล่ียตลอดหลกัสูตร 4.00 หรือผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการตอบรับให้
ตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น หรือไดรั้บการจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร 
 ขอ้ 30 ให้อธิการบดีรักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี และใหมี้อ านาจออกประกาศเพ่ือประโยชนใ์นการ
ด าเนินการภายใตข้อ้บงัคบัน้ี ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี ให้อธิการบดี เป็นผูวิ้นิจฉัยช้ีขาด
และใหถื้อเป็นท่ีสุด 
  

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.2553 
   

 
 (ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลยัพะเยา 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา 
ว่าด้วย การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 
-------------------- 

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา  ว่าดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2553 เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญติั มหาวิทยาลยัพะเยา 
พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลยัพะเยาในการประชุมคร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2555 จึงใหอ้อกขอ้บงัคบั 
ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2555” 
 ข้อ 2 ขอ้บงัคบัน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ข้อ 3 ใหย้กเลิกขอ้ความในขอ้ 6 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2553 และใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน 
 "ข้อ 6 การรับเขา้ศึกษา 
  6.1  มหาวิทยาลยัจะพิจารณารับผูส้มคัรเขา้เป็นนิสิต โดยวิธีการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือ
อ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด โดยจะประกาศใหท้ราบล่วงหนา้เป็นคราวๆ ไป 
  6.2  ผูส้มคัรท่ีผา่นการคดัเลือกเขา้ศึกษาแต่ก าลงัรอผลการศึกษาอยู ่มหาวิทยาลยัจะรับรายงานตวั
เป็นนิสิต เม่ือมีคุณสมบติัครบถว้น ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
  6.3  การขอเขา้ศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง 
   6.3.1   ผู ้ท่ี ส า เร็ จการศึกษาระดับบัณ ฑิต ศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะ เยา  หรือจาก
สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน อาจขอเขา้ศึกษาเพ่ือปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพ่ิมเติม ไดแ้ต่ตอ้ง
เป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5 
   6.3.2  การแสดงความจ านงขอเขา้ศึกษา ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
    6.3.2.1 ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลยัตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลยั ไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัลงทะเบียนของภาคการศึกษาท่ีประสงคจ์ะเขา้ศึกษา 
    6.3.2.1 การรับเขา้ศึกษามหาวิทยาลยัอาจพิจารณารับเขา้  โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะ หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่า 
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  6.4 การเทียบโอนหน่วยกิตใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนว
ปฏิบติัในการเทียบโอนผลการเรียน ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554” 
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2555 
 

 
 

 (ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 
นายกสภามหาวิทยาลยัพะเยา 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 

ในการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการเทียบโอนผลการเรียน ระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

----------------------- 
  
 โดยท่ีเห็นสมควรออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
บณัฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลยัพะเยา จึงอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัพะเยา 
พ.ศ. 2553 ประกอบกบัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลยัพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 13 (7/2554) เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2554 จึงใหอ้อกประกาศไว้
ดงัน้ี 
 ข้อ 1 ประกาศน้ี เรียกวา่ “ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั ในการเทียบโอนผล
การเรียน ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554” 
 ข้อ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ข้อ 3 ในประกาศน้ี 
  “คณะ” หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอ่ืนท่ีมีการจดัการ

เรียนการสอน 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
  “คณบดี” หมายถึง หวัหนา้ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และหวัหนา้ส่วนงานอ่ืนท่ีมี

การจดัการเรียนการสอน 
  “นิสิต”  หมายถึง นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา 
 ข้อ 4 คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิเทียบโอนผลการเรียน 
   4.1  ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
   4.2  ตอ้งเป็น หรือเคยเป็น นิสิต/นักศึกษา ของสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ใน
หลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัรับรอง 
 ข้อ 5 นิสิตท่ีมีความประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียน ต้องยื่นค าร้องขอเทียบโอน ผลการเรียนพร้อม
หลกัฐาน ท่ีกองบริการการการศึกษา โดยตอ้งผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวิชา และคณะเจา้ของ
หลกัสูตร 
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 ข้อ 6 คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
         การเทียบโอนผลการเรียน ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 
ใหค้ณะเจา้ของหลกัสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน ต่อมหาวิทยาลยั ดงัน้ี               
  6.1  คณบดีคณะเจา้ของหลกัสูตร เป็นประธานกรรมการ 
  6.2  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรรมการ 
  6.3  หวัหนา้สาขาวิชาหรือประธานหลกัสูตรหรือผูแ้ทนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นกรรมการ 
  6.4  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเจา้ของหลกัสูตร เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ข้อ 7 เกณฑก์ารเทียบโอนผลการเรียน 
   7.1  การเทียบโอนผลการเรียน ระหวา่งการศึกษาในระบบ 
   7.1.1  รายวิชาท่ีขอเทียบโอน ตอ้งเป็นรายวิชาในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าจาก
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัรับรอง 
   7.1.2  รายวิชาท่ีขอเทียบโอน ตอ้งมีจ านวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่จ านวนหน่วยกิต ตามหลกัสูตรท่ีขอ
เทียบโอน 
   7.1.3  รายวิชาท่ีขอเทียบโอน ตอ้งมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาท่ีขอ
เทียบโอน 
   7.1.4  รายวิชาท่ีขอเทียบโอน ตอ้งมีผลการเรียนเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่าระดบัขั้น B หรือระดบัคะแนน 
3.00 หรือเทียบเท่า หรืออกัษร S 
   7.1.5  จ านวนหน่วยกิตท่ีขอเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิต ตาม
หลกัสูตรท่ีขอเทียบโอน 
   7.1.6  รายวิชาท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ทียบโอน จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่า ระดบัขั้นสะสมเฉล่ีย 
   7.1.7  นิสิตต้องมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลยัพะเยา ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของระยะเวลา
การศึกษาในหลกัสูตร และลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ส าหรับนิสิตปริญญาโทแผน ข หรือ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามหลกัสูตร ส าหรับนิสิตปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก  
   7.1.8  การบันทึกผลการเรียนท่ีได้รับอนุมัติให้เทียบโอน ให้บันทึกเป็น “CA” (credit from 
academic institution) 
  7.2  การเทียบโอนผลการเรียนระหวา่งการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอธัยาศยั 
   7.2.1  วิธีการประเมิน และการบันทึกผลการเรียน เพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา 
ประกอบดว้ย 
    7.2.1.1  การทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) ใหบ้นัทึกผลการเรียน เป็น “CS” (credits from 
standardized test) 
    7.2.1.2  การทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (non-standardized test) ให้บนัทึกผลการ
เรียน เป็น “CE” (credits from examination) 
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    7.2.1.3  การประเมินการศึกษา/อบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
(evaluation of non-sponsored training) ใหบ้นัทึกผลการเรียน เป็น “CT” (credits from training) 
    7.2.1.4  การเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ใหบ้นัทึกผลการเรียน เป็น “CP” (credits from 
portfolio) 
   7.2.2  ผลการประเมินตอ้งเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบัขั้น B หรืออกัษร S 
   7.2.3  รายวิชาท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ทียบโอน จะไม่ถูกน ามาค านวณหา ค่าระดบัขั้นสะสมเฉล่ีย 
   7.2.4  จ านวนหน่วยกิตท่ีขอเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิต ตาม
หลกัสูตรท่ีขอเทียบโอน 
   7.2.5  นิสิตต้องมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลยัพะเยา ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของระยะเวลา
การศึกษาในหลกัสูตร และลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต ส าหรับนิสิตปริญญาโทแผน ข หรือ 
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามหลกัสูตร ส าหรับนิสิตปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก  
 ข้อ 8 นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีสมคัรเขา้ศึกษาใหม่ เพราะพน้สภาพการเป็นนิสิตเน่ืองจากครบระยะเวลา
การศึกษาตามหลกัสูตรแลว้ แต่ยงัไม่ส าเร็จการศึกษา สามารถเทียบโอนผลการเรียน และ/หรือผลการสอบอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งได ้โดยใหค้ณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน พิจารณาเป็นกรณีๆไป 
 ข้อ 9 ใหอ้ธิการบดีรักษาการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ี ให้
อธิการบดีเป็นผูวิ้นิจฉยัช้ีขาดและใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 
                               ประกาศ  ณ  วนัท่ี  4  พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

 

 

                                (ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

รายงานการประชมุวิพากษ์หลักสูตร 
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ตารางสรุปแบบรายงานผลการพจิารณา 

จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก  

ร่าง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑติ 

 

รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ นายแพทย์ส าล ี เปลี่ยนบางช้าง 

2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์  ฐานีพานิชกุล 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล  

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  หนูสอน 

5. นายแพทย์ปิยะ  ศริิลักษณ์ 

6. นายสุรินทร์  ใจมั่น 

 

หมวดที่ สรุปความเห็นของกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตร 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 รหัสและชื่อ

หลักสูตร 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1.2 ช่ือปริญญาและ

สาขาวิชา 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1.3 วิชาเอก  ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

     1) ควรมกีาร High Light จุดเน้นที่ส าคัญ 

1.4 จ านวนหน่วยกิต 

ที่เรยีนตลอด

หลักสูตร 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

      1) แบบ 2.1 ควรปรับหน่วยกิตใหเ้หลือไม่เกิน 48 หน่วยกิต 

1.5 รูปแบบของ

หลักสูตร 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

     1) แบบ 1.1 ควรมีการก าหนดประสบการณท์ี่สูงกว่า แบบ 2.1 

1.6 สถานภาพของ

หลักสูตรและการ

พิจารณาอนุมัติ/

เห็นชอบหลักสูตร 

 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 
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หมวดที่ สรุปความเห็นของกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตร 

1.7 ความพร้อมใน

การเผยแพร่

หลักสูตรที่มคีุณภาพ

และมาตรฐาน 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

1.8 อาชีพที่สามารถ

ปฏิบัติได้หลังส าเร็จ

การศกึษา (ระบุ) 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

     1) นักวิชาการในทางสุขภาพในภาคงานส่วนอื่น 

      2) ผูบ้ริหารในหนว่ยงานสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพ 

1.9 ช่ือ – นามสกุล  

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน ต าแหน่ง 

และคุณวุฒิ

การศกึษาของ

อาจารย์ผู้รับผดิชอบ 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

     1) ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร ปี 2558  

ตามประกาศของ สกอ. 

1.10 สถานที่จัดการ

เรียนการสอน 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

     1) สถานที่จัดการเรียนการสอนไม่น่าเฉพาะในมหาวิทยาลัยอย่างเดียว 

1.11 สถานการณ์

ภายนอกหรือการ

พัฒนาที่จ าเป็นต้อง

น ามาพิจารณาใน

การวางแผน

หลักสูตร 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

     1) ควรแบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจและสังคม 

1.12 ผลกระทบจาก

ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อ

การพัฒนาหลักสูตร

และความเกี่ยวข้อง

กับพันธกิจของ

สถาบัน 

 

 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

   1) ควรเพิ่มภาวะผู้น า และ พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2556  

เข้าไปด้วย 

   2) ควรเน้นบทบาทในการก าหนดนโยบาย 
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หมวดที่ สรุปความเห็นของกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตร 

1.13 ความสัมพันธ์

กับหลักสูตรอื่นที่เปิด

สอนในคณะ/ 

สาขาวิชาอื่นของ

สถาบัน 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

  

1.14 การบริหาร

จัดการ 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

2.1 ปรัชญา 

ความส าคัญและ

วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

    1) ปัญหาสุขภาพนอกจากพฤติกรรมแล้วยังมคีวามสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น  

เชน่ สภาพแวดล้อม ระบบบริการสุขภาพ 

2.2 แผนพัฒนา

ปรับปรุง   

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม. 

    1) ควรเน้นบทบาทของ Information and communication Technology  

ใน Public Health education and Practice 

    2) ควรมีการประเมินผลหลักสูตรตามรอบการศกึษาของหลักสูตร 

ทั้งการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

   3) ปรับปรุงใหส้อดคล้องกัน มคอ.1 

    4) ควรปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

3.1 ระบบการจัด

การศกึษา 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

     1) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศกึษาระดับอุดมศกึษา 

3.2 การด าเนินการ

หลักสูตร 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

     1) เพิ่มระบบ e-learning และเน้นการเรียนด้วยตนเอง (Self-learning)    

     2) พิจารณาจ านวนนิสิตรับเข้าศกึษาให้เหมาะสม  

     3) พิจารณาคุณสมบัติผูเ้ข้าศกึษาที่สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรได้ 
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หมวดที่ สรุปความเห็นของกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตร 

3.3 หลักสูตรและ

อาจารย์ผู้สอน 

 ผา่น 

  มีขอ้เสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

     1)  ปรับ แบบ 2.1 เหลอื 48 หน่วยกิต หากสนใจก็เรียนเพิ่มได้ 

     2) ดูค าอธิบายรายวิชาให้ให้ครอบคลุม  

     3) แบบ 2.1 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต ควรเพิ่มเป็น 6 หน่วยกิตได้ 

     5) ในหมวดวิชาบังคับควรมีวชิา การจัดระบบสุขภาพและภาวะผูน้ า  

     6) วิชาการจัดการสารสนเทศด้านสุขภาพ น่าจะรวมเรื่องการออกแบบ 

ระบบข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการผลิตสารสนเทศ  

3.4 องค์ประกอบ

เกี่ยวกับ

ประสบการณ์

ภาคสนาม 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

     1) ควรจัดให้มีการศกึษาดูงานในพื้นที่ เพื่อให้นสิิตมีประสบการณ์ 

ด้านสาธารณสุข   

3.5 ขอ้ก าหนด

เกี่ยวกับการท า

โครงงานหรอื

งานวิจัย 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

     1) ควรท างานวิจัยเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในพืน้ที่ภาคเหนือหรอืพืน้ที่ 

ของนสิิตเข้าศกึษา (ภูมิล าเนา) 

หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

4.1 การพัฒนา

คุณลักษณะพิเศษ

ของนสิิต 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

     1) ควรพิจารณาความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นหา

ข้อมูล 

     2) เพิ่มมภีาวะผูน้ า ช้ีน าสังคมทางวิชาการ  

4.2 การพัฒนาผล

การเรียนรูใ้นแต่ละ

ด้าน 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

     1) ขอให้ตรวจสอบตาม มคอ.1 ส่วนที่จะเพิ่มเติมก็สามารถจะด าเนินการได้ 

(2.6-2.8)              

     2) ในการวัดผลและประเมินผล ให้ระบุวิธีการวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน 
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หมวดที่ สรุปความเห็นของกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตร 

4.3 แผนที่แสดงการ

กระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum 

Mapping) 

 ผา่น 

 มขี้อเสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

    1) ให้เป็นไปตามบริบทที่คณะ มหาวิทยาลัย ประสงค์ให้เกิดขึน้ แต่ตอ้งค านึงถึง

การประเมนิตาม มคอ.5-7 

     2) ควรแสดงรับผิดชอบหลัก และ ความรับผดิชอบรอง 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

5.1 กฎระเบียบหรอื

หลักเกณฑ์ในการให้

ระดับคะแนน 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

     1) ควรระบุรายละเอียดการวัดและประเมินผล 

5.2 กระบวนการ

ทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

     1) การตพีิมพ์ควรตีพมิพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI ตามประกาศของ สกอ. 

เป็นอย่างนอ้ย 

      2) น่าจะเสนอรายละเอียด การด าเนินงานประกอบด้วย 

5.3 เกณฑ์การส าเร็จ

การศกึษาตาม

หลักสูตร 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

6.1 การเตรยีมการ

ส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

     1) การจัดหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการสอนตา่งๆ ใหก้ับอาจารย์ใหม่ 

     2) ตอ้งให้ Advance เพราะการเป็นการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก  

ซึ่งอาจารย์ก็ต้อง Advance กว่า เช่น วจิัย ตพีิมพ์ผลงานวิจัย เป็นต้น 

6.2 การพัฒนา

ความรูแ้ละทักษะ

ให้แก่คณาจารย์ 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

     1) พัฒนาอาจารย์ให้เป็นแบบอย่าง (Role Model) ที่ดีทางด้านสาธารณสุข  

     2) พัฒนาความรู้ ทักษะให้รองรับการดูแลนสิิตปริญญาเอกใหไ้ด้เป็นหลัก   

      3) ให้ระบุวิธีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
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หมวดที่ สรุปความเห็นของกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตร 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

7.1 การบริหาร

หลักสูตร 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

     1) ระบุรายละเอียดการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศกึษาแหง่ชาติ 

7.2 การบริหาร

ทรัพยากรการเรียน

การสอน 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

     1) ระบุรายละเอียดการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

7.3 การบริหาร

คณาจารย์ 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

7.4 การบริหาร

บุคลากรวนับสนุน

การเรียนการสอน 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

     1) คุณสมบัติของอาจารย์ให้เป็นไปตามประกาศ สกอ. เกณฑ์มาตรฐาน 

ระดับบัณฑติศกึษา 2558  

7.5 การสนับสนุน

และให้ค าแนะน า

นิสติ  

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

7.6 ความตอ้งการ

ของตลาดแรงงาน 

สังคม และหรือความ

พึงพอใจของผูใ้ช้

บัณฑติ 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

     1) เพิ่ม การประสาน ท าข้อตกลง หรอืขอความรว่มมอืให้หนว่ยงานเครือข่าย

จัดเตรียมความพร้อมส าหรับนิสติ 

7.7 ตัวบ่งช้ีผลการ

ด าเนนิงาน (Key 

Performance 

Indicators 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

    1) ให้ดู ร่าง มอค.1. และพัฒนาใหส้อดคล้อง 
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หมวดที่ สรุปความเห็นของกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตร 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

8.1 การประเมิน

ประสิทธิผลของการ

สอน 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

8.2 การประเมิน

หลักสูตรในภาพรวม 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

8.3 การประเมินผล

การด าเนินงานตาม

รายละเอียดหลักสูตร 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

8.4 การทบทวนผล

การประเมนิและ

วางแผนปรับปรุง

หลักสุตร 

 ผา่น 

 มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ฉ  

ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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วิลาสินี มูลศรี และสมชาย จาดศรี. (2559). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแปรงฟันให้เด็ก 

3-5 ปี ของผู้ปกครอง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสระ  อ าเภอ         

เชียงม่วน จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่ 2. 112-131. 

ปริฉัตร ลิมปิกาญจนโกวิท และสมชาย จาดศรี. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็ก        

อายุต่ ากว่า 3 ปี  อ าเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน . รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

บัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2. 142-151. 
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กฤติยา ธุระกิจ และสมชาย จาดศรี. (2560). ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพต่อ

พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุ ของเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 

อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่ 3. 67-79. 
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ประวัติ 

ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ 

Katekaew Seangpraw, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวเกษแก้ว  เสียงเพราะ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 34513001XXXXX  

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยชุมชน  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยชุมชน  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3304 

08-1912-8708 

Email eungkaew@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 Ph.D. Public Health (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ (นานาชาติ))  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2550 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 
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ผลงานวิชาการ  

เกษแก้ว เสียงเพราะ และศศิวิมล บุตรสีเขียว. (2556). การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุข และเครือข่ายสุขภาพระดับต าบลในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมเอดส์ 

ต าบลบ้านต  า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 43(3), 243-257.  

เกษแก้ว เสียงเพราะ, วรยุทธ นาคอ้าย และวิชาญ ปาวัน. (2559). ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการป้องกันโรคหนอนพยาธิที่ติดต่อผ่านดินของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน จังหวัดแมฮ่่องสอน ประเทศไทย. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 46(1), 16-30. 

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, 125(2), 465-474.  

Katekaew Seangpraw, Rattana Somrongthong, Monchanok Choowanthanapakorn, and Ramesh 

Kumar. (2017). The effect of sex education and life skills for preventive sexual risk 

behaviours among University of Students Thailand. J Ayub Med Coll Abbottabad,  29(4), 

540-546. 

Rungrueng Kitphati, Katekaew Seangpraw, Monchanok Choowanthanapakorn, and Thitima 

Wongsaroj. (2017). Community Participant for Behavior Development to Prevention 

Opisthorchiasis among People in a Rural Area of Lower North Thailand. Journal of Health 

Research, 31(5), 347-354. 
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ประวัติ 

ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง      

Narongsuk Munkong, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล นายณรงคศ์ักดิ์ มั่นคง      

รหัสประจ าตัวประชาชน 17202000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3235 

084-1400-249 

Email jittmunkong@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)  

(เกียรตนิิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 

ผลงานวิชาการ  

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

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

fat diet. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 6(9), 778–784.  

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

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

Pharmacology and Physiology, 43(2), 242-250. 

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

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

Medical Journal, 16(2), 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. (2016). Thammasat Medical Journal. 16 (3),  447-

455. 

Parklak W, Munkong N, Somnuk S, Somparn N, Naowaboot J, Yoysungnoen B, and 

Lerdvuthisopon N. Rice bran water extract attenuates pancreatic abnormalities in high-fat 

diet-induced obese rats. (2017). Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 16(4), 819-

825.   

Praphasawat R and Munkong N. (2017). Anti-genotoxicity evaluation of Cratoxylum Formosum 

dyer leaves by comet assay and micronucleus test. Asian Pacific Journal of Cancer 

Prevention. 18(6), 1475-1478. 

Somnuk S, Komindr S, Munkong N, Parklak W, and Lerdvuthisopon N. (2017 ). Protective effects 

of rice bran water extract (RBE) on hepatic fat metabolism and oxidative damage in rats 

fed a high-fat diet. Journal of the Medical Association of Thailand, 10(6 , Suppl.), 224-

233. 

Saenthaweesuk S, Munkong N, Parklak W, Thaeomor A, Chaisakul J, and Somparn N. 

Hepatoprotective and antioxidant effects of Cymbopogon citratus Stapf (Lemon grass) 

extract in paracetamol-induced hepatotoxicity in rats. (2017). Tropical Journal of 

Pharmaceutical Research, 16(1), 101-107. 
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Oral presentations  

Munkong N, Kaendee N, Sireeratawong S, and 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).  

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

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

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

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

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

Rabalert J, Munkong N, Parklak W, and Lerdvuthisopon N. (2016). Effects of rice bran oil on lipid 

accumulations on 3 T3-L1  cells. Patient-Centered Care, Jun 20-22 , 20 16 , Faculty of 

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

Sumnuk S, Munkong N, Parklak W, Kaendee N, and Lerdvuthisopon N. (2015 ) . Effects of rice 

bran water extract on fat metabolism in rats fed a high fat diet. Misconception in 

Everyday Practice, Oct 14-16, 2015, Faculty of Medicine, Thammasat University, Pathum 

Thani, Thailand (Fourth-best oral presentation). 
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ประวัติ 

ดร.ทววีรรณ ศรสีุขค า 

Taweewun Srisookkum, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวทวีวรรณ ศรสีุขค า  

รหัสประจ าตัวประชาชน 36599006XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวดัพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3234 

08-5054-3563     

Email toon8066@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา    

 พ.ศ. 2557 เกียรตบิัตรการปฏิบัติการฉุกเฉินนอก โรงพยาบาลส าหรับพยาบาล

วิชาชีพวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิทร ขอนแก่น  

  กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น 

 พ.ศ. 2556 ประกาศนยีบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  

  (การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น) วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพะเยา 

 พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหดิล             

จังหวัดนครปฐม 

 พ.ศ. 2535 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การเจรญิพันธุ์และวางแผนประชากร) 

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

 พ.ศ. 2531 สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดสุโขทัย 

 พ.ศ. 2527 ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ช้ันสูง                     

(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพิษณุโลก 

  จังหวัดพิษณุโลก 
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ผลงานทางวชิาการ 

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

A case of Thailand. Abstract in The 8th Asian conference for Emergency Medicine 

November 7-10, 2015, Taipei International Conventional Center, Taiwan.  

Taweewun Srisookkum and Orathai Katkhaw. (2016). The Development program of Emergency 

care for active aging in the rural area in Phayao province. Proceedings In Mae Fah Laung 

University International Conference 2016 on “Advance in Medical and Health Sciences” 

and Kaleidoscope of Traditional and Complementary Medical International Conference 

2016 on “Foster Traditional and Complementary Medicine Through Research” 23-25 

November, 2016, Chiang Rai, Thailand. 89-95. 

Taweewun Srisookkum. (2017). The health Literacy and model of using pesticides among corn 

farmers in the Northern of Thailand. Abstract in The 5th AHLA International Health Literacy 

Conference, Kuala Lumpur, Malaysia 12th-14th, 2017, 42. 

 

การน าเสนอผลงานระดับชาติ 

สุมินตรา แสนแก้วกาศ, ทวีวรรณ ชาลีเครือ, เทียนทอง ต๊ะแก้ว, นงลักษณ์ แก้วทอง และเธียรชัย        

คฤหโยธิน. (2558). ผลผลิตการฝึกปฏิบัติงานและการจัดกลุ่มรายการปฏิบัติการแพทย์ของ

นิสิตเวชกิจฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยพะเยา. Abstract ใน การประชุม The 3th Emergency Medical 

Technician Annual Conference (EMTAC 2015). วันที่ 20-23 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล, 

201-202. 

ทิพยรัตน์ กันทะ และทวีวรรณ ชาลีเครือ. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ       

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง              

จังหวัดน่าน. Proceeding การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1. วันที่ 

4-5 เมษายน 2558, 376-390. 

ธนัชญา ชัยมณีวรรณ์ และทวีวรรณ ชาลีเครือ. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับ          

การตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลดอกค าใต้ ของสตรีในต าบลดอนศรีชุม อ าเภอ       

ดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา. Proceedings การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 1. วันที่ 4-5 เมษายน 2558, 235-242. 

วรางคณา วงค์ธีรวัฒน์ และทวีวรรณ ชาลีเครือ. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการเลี้ยงลูก      

ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน กลุ่มหญิ งตั้งครรภ์ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยแก๊ต อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. Proceedings          



108 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1. วันที่ 4-5 เมษายน 2558, 

307-317. 

สุพรรณี  ไชยวงศ์  และทวีวรรณ  ชาลี เครือ . (2558). ความพึ งพอใจการจ่ายค่าตอบแทน                 

ตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลทั่วไป. Proceedings การประชุม

วิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1. วันที่ 4-5 เมษายน 2558, 151-163. 

สุธาธินี สุขจริง และทวีวรรณ ชาลีเครือ. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลออย อ าเภอปง              
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ภาคผนวก ช 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 

1 นายวิชัย  เทียนถาวร 31799001XXXXX ศาสตราจารย์

พเิศษ 

วว. โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา แพทยสภา 100 100 100 100 

   ปร.ด. สื่อสารการเมอืง มหาวทิยาลัยเกรกิ     

   รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย     

    พ.บ. แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล     

    วท.บ. วทิยาศาสตร์การแพทย ์ มหาวทิยาลัยมหดิล     

2 นายรุ่ง  วงศว์ัฒน์ 36404003XXXXX ผู้ช่วย ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 360 360 360 360 

   ศาสตราจารย์ ศษ.ม. ประชากรศึกษา มหาวทิยาลัยมหดิล     

    ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์  

(บริหารสาธารณสุข) 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

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

   ศาสตราจารย์ วท.ม. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยนเรศวร     

    วท.บ. วทิยาการคอมพวิเตอร์ สถาบันราชภัฏพบูิลสงคราม     

    ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

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

   ศาสตราจารย์ วท.ม. อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลัยมหดิล     

    วท.บ. เทคนิคการแพทย ์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่     
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 

5 นางสาวเกษแกว้          

เสียงเพราะ 

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

วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล     

วท.บ. สุขศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 

    

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

วท.บ. วทิยาศาสตร์การแพทย ์ มหาวทิยาลัยนเรศวร     

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

วท.ม. การเจรญิพันธ์ุและวางแผน

ประชากร 

มหาวทิยาลัยมหดิล     

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

    ป.พย.ส. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์

ชัน้สูง 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

พษิณุโลก 

    

8 นางสาวเทียนทอง  ต๊ะแก้ว 35101004XXXXX อาจารย์ ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 360 360 360 360 

    ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่     

    พย.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

    วท.บ. สุขศึกษา สถาบันราชภัฏเชยีงใหม่     
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 

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

วท.ม. วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย     

ส.บ. อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

วท.บ. อนามัยสิ่งแวดลอ้ม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี     

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

    วท.ม. วทิยาการระบาด มหาวทิยาลัยมหดิล     

ส.บ. อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

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

    ค.ด. การศึกษานอกระบบ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย     

    สค.ม. สังคมศาสตร์การแพทยแ์ละ

สาธารณสุข 

มหาวทิยาลัยมหดิล     

    ศ.บ. การศึกษานอกระบบ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

    ส.บ. บริหารสาธารณสุข มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

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

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 

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

ศษ.ม. การสง่เสริมสุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่     

ส.บ. การบริหารสาธารณสุข มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

13 นางสาวอรัณยภ์ัค  

พทัิกษพ์งษ์ 

36703007XXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

 

ชวีวทิยาสิ่งแวดลอ้ม 

ชวีวทิยาสิ่งแวดลอ้ม 

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

- - - 117 
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