
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 



สารบัญ 

                 หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร                                                                                  1 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา                                                                            1 

3. วิชาเอก                                                                                                  1 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร                                                            1 

5. รูปแบบของหลักสูตร                                                                                  1 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   2 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   2 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศกึษา     2 

9. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศกึษา  3 

ของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน        4 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา   4 

ในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ     4 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม     6 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง  8 

กับพันธกิจของสถานบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร        8 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน      9 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  10 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     12 

1.1  ปรัชญาของหลักสูตร        12 

1.2  ความสำคัญ         12 

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร       12 

2.   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  13 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง        13 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศกึษา        16 

2. การดำเนินการหลักสูตร        16 



 

 

 

 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน        19 

3.1 หลักสูตร         19 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต        19 

3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร       19 

3.1.3 รายวิชา         19 

3.1.4 แผนการศกึษา        22 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา       26 

3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ    33 

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  34 

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร       34 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ        38 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝกึงาน หรือสหกิจศกึษา)  39 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรอืงานวิจัย     39 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต      42 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร       43 

(Program Learning Outcomes : PLOs)       

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน     51 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิต     51 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศกึษาตามหลักสูตร      51 

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่       53 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์      53 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน         54 

2. บัณฑติ          54 

3. นิสติ          54 

4. คณาจารย์          54 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน     54 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้        55 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)    57 

 



หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร    

1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน      59 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม       59 

3. การประเมนิผลการดำเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร    60 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร    60 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561    61 

ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านภาษาอังกฤษของนสิิต 

                 ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2562 

  76 

ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอน   81 

                 ผลการเรียนระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554   

ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลกัสูตรปรบัปรุง  

                      พ.ศ. 2565 

  85 

ภาคผนวก จ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร   100 

ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร   108 

ภาคผนวก ช ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร    166 

ภาคผนวก ซ ภาระงานสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร   200 

ภาคผนวก ฌ ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายช้ันปี   206 



1 
 

 

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

           Master of Public Health Program  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร   

รหัสหลักสูตร : 1251 

ภาษาไทย : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  

ภาษาอังกฤษ : Master of Public Health Program 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย) : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

ชื่อย่อ (ไทย)  : ส.ม.  

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Public Health 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.P.H.  
 

3. วิชาเอก   

ไม่มี 
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

  จำนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า 39(3) หน่วยกิต 

  4.1 แผน ก แบบ ก 2  

4.2 แผน ข    
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

   หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี  

 5.2 ภาษาที่ใช้  

   ภาษาไทย 
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     5.3   การรับเข้าศึกษา 

 รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

   ไม่มี  

 5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  

   ให้ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2565 ปรับปรุงมาจาก

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

6.2 คณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที่  2/2565 วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

  ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565             

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

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

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

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

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศกึษา 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และสถาบัน/สำนัก/หน่วยงานด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข 

8.2 นักวิจัยด้านการสาธารณสุข  

8.3 อาจารย์ในสถาบันการศกึษา 

8.4   ประยุกต์ใช้ได้ในการประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ 
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตวั

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

1 นางสาวเทียนทอง  ต๊ะแก้ว 35101004XXXXX ผู้ช่วย ส.ด.  มหาวิทยาลยันเรศวร 2551 

   ศาสตราจารย ์ ส.ม.  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2544 

    พย.บ.  มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2557 

    วท.บ. สุขศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 2538 

2 นายประจวบ  แหลมหลัก 36405003XXXXX ผู้ช่วย ส.ด.  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2558 

   ศาสตราจารย ์ ค.ด. การศึกษานอกระบบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2548 

 
   สค.ม. สังคมศาสตร์การแพทย์

และสาธารณสุข 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2537 

    ศ.บ. การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2545 

    ส.บ. บรหิารสาธารณสุข มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2543 

    ส.บ. สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2533 

3 นายสมคดิ  จหูว้า 36499001XXXXX ผู้ช่วย ส.ด.  มหาวิทยาลยันเรศวร 2551 

 
  ศาสตราจารย ์ วท.ม. การจัดการรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2545 

 
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลู

สงคราม 

2540 

    ส.บ. สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 2537 

      

3 

3 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา   

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  การพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) จนถึงปัจจุบันใกล้ที่จะสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ส่งผลให้ประเทศไทย           

มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม อาทิ เศรษฐกิจมีขนาดและฐาน       

การผลิตและบริการที่ใหญ่ขึ้น รายได้ประชาชนสูงขึ้น ปัญหาความยากจนลดลง คุณภาพชีวิตของประชาชน

หลายด้านดีขึ้น อันเนื่องมาจากบริการทางสังคมและโครงสร้างฟื้นฐานมีการพัฒนาครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น 

รวมทั้งผลของการดำเนินนโยบายการค้าการลงทุนเสรีและการขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศในกลุ่มอาเซียน หลักฐานที่แสดงให้เห็นพัฒนาการดังกล่าวคือ ช่วงเวลา

เกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.0 ต่อปี ฐานเศรษฐกิจได้เปลี่ยน

จากฐานเกษตรมาเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม ตั้งแต่ช่วงปี 2530 เป็นต้นมา และเริ่มเข้าสู่ฐานบริการ

สมัยใหม่มากขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา                        

  จากการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม คนไทยต้องดำเนินชีวิต

ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ส่งผลทำให้คนไทยต้องปรับตัวเองจากการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย

ไปสู่ชีวิตที่ต้องแข่งขัน จากครอบครัวขยายไปเป็นครอบครัวเดี่ยว จากการแต่งงานอายุน้อยไปสู่         

การแต่งงานในอายุที่มากขึน้ จากการมบีุตรหลายคนไปสู่การมีบุตรจำนวนน้อยคน จากสังคมเครือญาติ

สู่สังคมปัจเจก ประกอบกับความเจริญทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เจริญขึ้น ส่งเสริมให้คนมีอายุยืน

ยาวขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวทำให้โครงสร้างทางประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนไป กล่าวคือ 

ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง แต่มีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึน้ โดยวัยเด็กมีสัดส่วนลดลง

อย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 20.5 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 18.3 ในปี 2559 ส่วนประชากรผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

คาดว่าประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 โดยผู้สูงอายุหญิงจะมีสัดส่วน

มากกว่าเพศชาย คือ 55: 45 และจะแตกต่างกันมากขึ้นตามกลุ่มอายุที่สูงขึ้น เพราะประชากรหญิง   

มีอายุยืนยาวกว่าเพศชาย จงึกล่าวได้ว่าประชาชนที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงทางสุขภาพจะเป็นปัญหามากยิ่งขึน้ 

  ในส่วนแบบแผนความเจ็บป่วย พบว่า ประชากรชาวไทยมีแบบแผนความเจ็บป่ วย

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ การเจ็บป่วยมีแนวโน้มเป็นการเจ็บป่วยด้วยโรคไร้เชื้อหรือ                

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวานและความดันโลหติสูงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ผลตามมาคือ มีผู้ป่วย

จำนวนมากที่มีปัญหาโรคแทรกซ้อน ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองแตก และโรคไตวาย 

ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตไปกว่าปีละ 52,800 คน นอกจากนี้ ปัญหาการเจ็บป่วยดังกล่าวส่งผลเสียด้านเศรษฐกิจ

ตามมา กล่าวคือ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์รายงานสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและประมาณการ

ค่าใช้จ่าย ปี 2551 พบว่า ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายโดยรวมในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดัน
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โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายระยะสุดท้ายจำนวนทั้งสิ้น 308,337 ล้านบาทต่อปี 

และปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเกิดโรคอุบัติใหม่ขึ้นเป็นระยะ ๆ 

ซึ่งในปัจจุบันคือการเกิดโรคระบาดที่สำคัญคือโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านความ

เจ็บป่วย การเสียชีวิต การศูนย์เสียทางเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ รัฐบาลไทยต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ

จำนวนมากในการแก้ปัญหา แต่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ จากสถานการณ์ความเจ็บป่วย

ดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าคนไทยต้องการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพในเชิงบูรณาการและ

สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น 

  นอกจากปัจจัยด้านความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และแบบแผนความเจ็บป่วยที่ส่งผลกระทบ

ต่อการพัฒนาสังคมโดยรวมแล้ว ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-

2564) ประเทศไทยอยู่ในหว้งเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพืน้ฐานหลายด้านที่สั่งสมมานาน 

ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยี

จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการที่จะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม

และการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจำกัดต่อการพัฒนาที่รุนแรงขึ้น 

และเป็นประเด็นท้าทายอย่างมากที่จะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เป็น

ปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านภายใต้สถานการณ์ที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

มีข้อจำกัดหลายด้าน แต่การแข่งขันในโลกรุนแรงขึ้นมาก อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ำ กำลังแรงงาน   

มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ำสูง 

โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน โดยที่ประซากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ 

ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว เป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและ

ผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ 

ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอรัปช่ันเป็นวงกว้าง ท่ามกลางปัญหาท้าทายที่หลากหลายดังกล่าว   

ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่า 

ประเทศจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ในระยะยาวนั้น 

ประเทศต้องเร่งเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกด้านและในทุกช่วงวัย และพัฒนาโลจิสติกส์

ให้เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา  

ที่สำคัญ ขณะเดียวกันการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่และเมืองมากขึ้น เพื่อกระจายโอกาส

ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึง และเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพื้นที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น 

ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำภายในสังคมไทยลง และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการ

พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดของปัจจัยพื้นฐาน สำหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้าน 

ในขณะที่แนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างรวดเร็ว ประเทศต่าง ๆ กำลังเร่งพัฒ นา
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นวัตกรรมและนำมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อเป็นอาวุธสำคัญในการ

ต่อสู้ในสนามแข่งขันของโลก รวมทั้งการใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประซาซน จึงเป็นความท้าทาย

อย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมและนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก ๆ ดา้น

ต่อจากนี้ไป โดยต้องผลักดันขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ การลงทุน 

ในการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างโอกาสการพัฒนาและ

การใช้นวัตกรรมในระดับชุมชนและพัฒนาด้านสังคม เพื่อปรับโครงสร้างประทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 

ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรมและการพัฒนาโดยรวมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งนี้ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ 

ดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น ต้องปรับการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ต้องปรับให้

สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล และด้วยสภาพปัญหาที่เรื้อรังและเชื่อมโยงกัน

ซับซ้อน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น   

การพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าวให้ปรากฎผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจังนั้น นับว่า

เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่สำหรับประเทศไทย ดังนั้น ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมมีความ

ตระหนักร่วมกันว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ลุล่วงสัมฤทธิ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทายในทุกด้าน 

ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที่กำหนดเป้าหมายอนาคตประเทศ

ในระยะยาว และวางแนวทางการพัฒนาหลัก ๆ ที่ต้องดำเนินการเพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายอนาคตของ

ประเทศ โดยที่แผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบที่ช่วยกำกับให้การขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศในมิติต่าง ๆ มีการบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผนเฉพาะด้านในระดับต่าง ๆ มีความเชื่อมโยง

เป็นลำดับที่เหมาะสม และมีความสอดคล้องกันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการกำหนดเป้าหมาย   

ในระยะยาวที่ชัดเจน ส่งผลให้ต้องมีความต่อเนื่องในการแก้ปัญหารากฐานและการพัฒนาพื้นฐาน   

ให้แข็งแกร่ง รวมทั้งตอ้งมกีารตดิตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ  

  

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ด้านสังคม ศักยภาพ และระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้าน ยังต่ำกว่าเป้าหมาย

และไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ ปัญหาที่สำคัญ เช่น 

การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าวัย 

เพราะครอบครัวไม่มีความรู้และขาดเวลาในการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม และเด็กวัยเรียนยังมีปัญหา     

ด้านสติปัญญา เพราะคุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับการขาดการฝึกทักษะที่แปลง

ความรู้สู่ทักษะที่ เพียงพอ จึงส่งผลให้วัยแรงงานมีผลิตภาพการผลิตต่ำ อีกปัญหาที่สำคัญและ            

เป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของไทยคือ การที่คนไทยส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมและปัจจัย

แวดล้อมที่เลี่ยงต่อการทำลายสุขภาพ จนทำให้ประชากรที่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่ มมากขึ้น

และเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเนื่องจากมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมและ         
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ขาดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ได้แก่ การมีการศึกษาและรายได้น้อย

ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจและทางเลือกในการดำเนินชีวิต อาทิ ความเสี่ยงในการบริโภคอาหาร        

ไม่ปลอดภัย การผจญกับปัญหามลพิษในอากาศ และการเสียชวีิตจากอุบัติเหตุทางถนน  

 ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จะ

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมในด้านต่าง ๆ โครงสร้างประชากรไทย       

ได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นตามลำดับและจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 

ในขณ ะที่ จำนวนประชากรวัยแรงงานได้ เริ่มลดลงมาตั้ งแต่ปี  2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้ เกิด                

การขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ำ เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน          

ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการบริหารจัดการจึงเป็นข้อจำกัดในการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้าง

รายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย และเมื่อประกอบกับคุณภาพคนที่ยังต่ำ           

ในทุกช่วงวัย ที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องกัน ก็จะยิ่งเป็นอุปสรรคสำหรับการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่

พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความรู้

และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียว

สูงขึ้น รวมทั้งการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่ เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล             

โดยที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อ

วิกฤตค่านยิม ทัศนคต ิและพฤติกรรมในการดำเนินชีวติ  

 นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ยังต้องเร่งดำเนินการ        

ให้บรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืและภาคเหนือ 

ในขณะที่ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง  34.9 เท่า 

สาเหตุพื้นฐานที่สำคัญมาจากคุณภาพบริการทางสังคมที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคน มีความ

แตกต่างกัน ระหว่างในพืน้ที่และเมือง โครงสรา้งเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล การกระจายโอกาสของการพัฒนา

ยังไม่ทั่วถึง และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยังมีความเหลื่อมล้า รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 

ก็มีในวงแคบกว่า ซึ่งในอนาคตนั้นมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงมากขึ้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 

ด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วในทุกด้าน ความเหลื่อมล้ำมีความรุนแรงมากขึ้น แต่ในด้านการพัฒนาชุมชน   

ซึ่งเป็นจุดเน้นสำคัญมาตลอดช่วง 3 แผนพัฒนาที่ผ่านมา ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น            

มีการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เพื่อทำกิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม          

เพื่อแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนได้ดีขึ้น อาทิ ชุมชนจัดการภัยพิบัติ การจัดทำ    

แผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพืน้ที่ และบูรณาการเป็นแผนตำบล เพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด และการรวมกันเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ 

ร้อยละ 32.41 และองค์กรการเงินร้อยละ 26.77 ขององค์กรทั้งหมด  

การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในปัจจุบัน มีแนวโน้ม การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่ส่งเสริมการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง เอดส์ ฆ่าตัวตาย 

การใช้สารเสพติด ซึ่งมีปัจจัยมาจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การรับประทานอาหารที่ไม่ปลอดภัย มีไขมันสูง 

น้ำตาลสูง การขาดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ขาดการควบคุมสภาวะจิตใจในการดำเนินชีวิต   

การขาดความรู้ในเรื่องการใช้ยาและสารเสพติด การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์ และภาวะ

ซึมเศร้าที่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริม

สุขภาพ เช่น ให้มีการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การออกกำลังกายที่ถูกวิธี ส่งเสริม 

การพัฒนาสุขภาพจิต การเพิ่มเติมความรู้และทักษะชีวิตในการป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ เพื่อเพิ่ม

คุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ที่ดขีึน้แก่ประชาชนอย่างพอเพียง ครอบคลุมและเสมอภาค  

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

    จากความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางประชากร แบบแผนความเจ็บป่วย ตลอดจน

การปรับตัวสู่การปฏิรูปประเทศ ส่งผลกระทบต่อความต้องการด้านระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค มีปรัชญา “ปัญญา เพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน : Wisdom For Community Empowerment” รับผดิชอบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชน

ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชน         

ทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม มหาวิทยาลัยพะเยาจึงกำหนดนโยบายที่จะผลิตบัณฑิต           

ในสาขาวิชาทางด้านสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถทำงานในฐานะเป็นผู้นำในการจัดการสุขภาพ     

โดยสามารถวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย วางแผน ดำเนินการ และประเมินผลระบบสุขภาพ          

ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  จึงได้จัดทำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตขึ้น                

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว  

   การพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา จะต้องดำเนินการ              

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่  12 แผนยุทธศาสตร์ ของ

กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ และ      

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และที่ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของประชาชนด้านสุขภาพ โดยที่บุคลากรด้านสาธารณสุขจะต้องมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 

มีการมุ่งเน้นผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์นโยบาย สามารถ

แยกแยะปัญหาและสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ โดยใช้
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ทรัพยากรในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน

ในการดูแลสุขภาพของตนเองเป็นสำคัญ ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพนิสิต       

ให้มีองค์ความรู้ และมีสมรรถนะด้านการแก้ไขปัญหา พัฒนางานด้านสาธารณสุข มีความสามารถ        

ในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานสาธารณสุข มีความสามารถ         

ด้านการสื่อสาร และการปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม              

มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สามารถบูรณาการองค์ความรู้แบบสหสาขาวิชาในการสร้างเสริม

สุขภาพให้กับประชาชน เป็นผู้นำด้านการคิดริเริ่ม และการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของคนในองค์กร ชุมชน 

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการสร้างเสริมบริการสุขภาพที่จำเป็นในอนาคต เป็นผู้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชน เป็นนักสาธารณสุขที่มีคุณธรรม จรยิธรรม 

 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

      (1) ด้านการผลิตบัณฑิต    

    เป็นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความรับผิดชอบ ความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

   (2) ด้านการวิจัย 

     มีการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบ

บริการด้านสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตลอดจน        

เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสังคม           

และประเทศชาติ มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ 

   (3) ด้านบริการวิชาการ 

    ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริการทางด้าน

การแพทย์และการสาธารณสุขโดยการดำเนินการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ในเขตภาคเหนือตอนบนและองค์กรภาคเอกชน เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และตอบสนอง           

ความตอ้งการของท้องถิ่น 

   (4) ด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม   

    มุ่งพัฒนา ผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคมด้านสุขภาพ       

สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน 
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   (5) ด้านการบรหิาร 

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นคณะวิชาที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานในระดับสากล เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจ 

ไมว่่าจะเป็นการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเป้าหมาย

ให้นำไปสู่ความมั่นคง และความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภบิาลเป็นสำคัญ 

   (6) ด้านพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

    มุ่ งพั ฒ นา อนุ รักษ์  ฟื้ นฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมที่ ดี ขอ ง 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green 

University 

   (7) ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพ 

    พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพ เป็นผู้นำด้านบริการสาธารณสุข และ              

การส่งเสริมสุขภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ขยายความรูสู้่ชุมชนท้องถิ่นร่วมสรา้งสุขภาพ 

   ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป การมุ่งผลิตมหาบัณฑิตด้านสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาระบบสุขภาพ      

ของประชาชน จงึเป็นพันธกิจหลักของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะต้องดำเนนิการ 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์    

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 

  

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

  ไม่มี 

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

   ไม่มี 
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 13.4 การบรหิารจัดการ 

ได้ดำเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1) แต่งตั้งคณะกรรมบัณฑิตศกึษา เพื่อทำหนา้ที่กำหนดนโยบาย วางแผน สนับสนุนและ

กำกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดบัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร และติดตามประเมินการใชห้ลักสูตร 

 2) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อทำหน้าที่ ในการ

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร การบริการหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดบัณฑิตตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และติดตามประเมินการใช้หลักสูตร เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

   บูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุข ในการวิเคราะห์นโยบาย วางแผนและ

ประเมินผล เป็นกลไกสำคัญในการจัดการสุขภาพ ด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ผลิตงานวิจัย

และนวัตกรรมที่มีคุณภาพในการยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

อย่างยั่งยนื 

 1.2 ความสำคัญ   

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับการเปิดให้มีการเรียนการสอนจากอดีตถึง

ปัจจุบัน เป็นปีที่ 18 ติดต่อกัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการด้านการจัดการสุขภาพ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพ ประกอบกับ

การดำเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพและแบบแผนความเจ็บป่วย 

ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากโรคติดเชื้อเป็นโรคเรื้อรัง รวมทั้งการเกิดโรคอุบัติใหม่ ทำให้บุคลากรทางสุขภาพ

ต้องเรียนรู้ให้เท่าทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ผลกระทบมาจากแนวทางการบริหารจัดการยุคใหม่   

สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) 

ที่ต้องอาศัยฐานข้อมูลทางวิชาการ จำเป็นต้องมีการผลิตมหาบัณฑิตที่เหมาะสมกับพลวัตของโลก  

ที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และจะต้องมีหลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ  

อุดมศกึษาแห่งชาติฉบับใหม่ จึงทำให้ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตขึ้น 

เพื่อมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบพหุวิทยาการตามหลักสูตรสู่คุณภาพให้มหาบัณฑิตมีความรู้ 

ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางการจัดการสุขภาพ

ที่ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน มีความสามารถในการคิด การวิเคราะห์

การสังเคราะห์ และการบูรณาการความรู้โดยรวมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพอย่างมี

ประสิทธิภาพ เกิดประสทิธิผลภายใต้หลักคิดสำคัญ คือ ความรูคู้่คุณธรรมและจริยธรรม     

 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มคีุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.3.1 มีความรู้ในศาสตร์ทางสาธารณสุขเพื่อเป็นนักจัดการสุขภาพที่มีคุณภาพโดยสามารถ

วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย วางแผน ดำเนินการ และประเมินผลระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล  
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1.3.2 สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขในการวิเคราะห์ วิจัย  

เพื่อพัฒนานโยบาย วางแผน ดำเนินการ และประเมินผลระบบสุขภาพ รวมถึงนวัตกรรมทางสุขภาพ 

ด้วยความรู้ทักษะที่เป็นองค์รวมโดยเฉพาะทักษะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3.3 ใช้กระบวนคิดวิจารณญาณในการแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนางานด้านการ

สาธารณสุขได้อย่างเป็นระบบ 

1.3.4 มีเจตคติที่ดีและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง และสามารถดำรงตนในฐานะนักจัดการสุขภาพ 

และสมาชิกในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

1.3.5 มีความรับผดิชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินงาน 

1.3.6 เป็นผู้แสวงหาความรูใ้หม่และศกึษาด้วยตนเองตลอดชีวติ 

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

PLO1   ผู้เรียนสามารถประยุกต์หลักการของศาสตร์ทางสาธารณสุขและการวิจัยสำหรับการจัดการ 

          สุขภาพชุมชนและพัฒนางานสาธารณสุขได้ 

PLO2  ผูเ้รียนสามารถประเมินปัญหาสุขภาพระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้ 

PLO3  ผูเ้รียนสามารถวางแผนและออกแบบการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชนได้ 

PLO4 ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดการปัญหาสุขภาพชุมชนและ 

พัฒนางานด้านสาธารณสุขได้ 

 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรใหม้ีมาตรฐานตามที่ 

สกอ. กำหนด สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สอดคล้องกับความต้องการของ

ผูใ้ช้ และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีภายในปี พ.ศ. 2569 

(1) พัฒนาหลักสูตรใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานสากล และ

สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(2) ตดิตามประเมินหลักสูตร

อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานของสกอ.  

(3) ตดิตามความตอ้งการของ

ผูใ้ช้ และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ี

 

  

(1) เอกสารหลักสูตร  

(2) เอกสารประกอบหลักสูตร  

(3) รายงานผลการประเมิน 

หลักสูตร  

(4) รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใชบ้ัณฑติ

ของหน่วยงานผูใ้ช้บัณฑิต  
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

2. แผนการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น

สำคัญ ตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของ สกอ. 2 

ด้านของมหาวิทยาลัยพะเยา 

และอีก 1 ด้านของวิชาชีพ 

(1) พัฒนาอาจารย์ผูส้อน โดย

เน้นการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 

ด้านของ สกอ.2 ด้านของ

มหาวิทยาลัยพเยา และอีก 1 

ด้านของวิชาชีพ 

(2) พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ

และการเรียนรูด้้วยตนเองของ

นิสติ  

 

(1)  จำนวนแผนงาน/กิจกรรม

การพัฒนาอาจารย์ผูส้อนใน

การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นสำคัญตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง  

5 ด้านของ สกอ.2 ด้านของ

มหาวิทยาลัยพเยา และอีก  

1 ด้านของวิชาชีพ 

(2) การจัดสัมมนาการจัดการ

เรียนการสอน 

(3) การจัดระบบการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ โดย

คณาจารย์ นิสิต และ

ผูเ้กี่ยวข้อง  

(4) การเข้าร่วมประชุมวิชาการ

หรอืศกึษาดูงานด้านการจัด 

การเรียนการสอนและการวัด

ประเมินผลการเรียนรู้ 

(5) ความพึงพอใจของอาจารย์

และนิสติต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

3. แผนการพัฒนานิสิตให้มี         

ความพรอ้มในการเรียนการสอน  

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

(1) พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.  

(2) บูรณาการการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตร กับ

กิจกรรมเสริม หลักสูตร การ

บริการวิชาการ และการวิจัย  

(3) พัฒนาการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติ โดยเน้นให้นิสิตฝกึ

ทักษะและความชำนาญใน

วิชาชีพอย่างเพียงพอและ

(1)  แผนการพัฒนานิสติให้มี

ความพรอ้มในการเรียน       

การสอนทั้งภาคทฤษฎี        

และภาคปฏิบัติ  

(2) รายวิชาที่จัดให้มีการ 

บูรณาการการจัดการเรียน 

การสอนในหลักสูตรกับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

การบริการวิชาการและ 

การวิจัย  
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

ต่อเนื่อง  

(4) พัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติ ที่เน้น

การมสี่วนร่วมของสถานบริการ

สุขภาพ และประชาชนในพื้นที่ 

(3) รอ้ยละของรายวิชา

ภาคปฏิบัติ ที่เน้นให้นิสติฝกึ

ทักษะและความชำนาญ         

ในวิชาชีพอย่างเพียงพอ       

และต่อเนื่อง  

4. แผนการพัฒนาศักยภาพของ

อาจารย์ 

(1) สนับสนุนการอบรมพัฒนา

คณาจารย์ด้านการจัดการเรียน

การสอน  

(2) พัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนการสอน และการ

ประเมินผลของอาจารย์ 

(3) สนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่ง

ทางวิชาการของอาจารย์ 

(1) จำนวนคณาจารย์ที่ได้ผ่าน

การอบรมจัดการเรียนการ

สอน  

(2) จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการ

ฝกึอบรมทางวิชาการและ

การศกึษา 

(3) ตำแหน่งทางวิชาการของ

อาจารย์ 

5. การวิจัย (1) สนับสนุนการอบรมพัฒนา

คณาจารย์ด้านการจัดการทำ

วิจัย  

(2) สนับสนุนการวิจัยของ

อาจารย์ 

(3) จัดตั้งทีมดูแลและแนะนำ

แนวทางในการทำงานวิจัยและ

การตพีิมพ์งานวิจัย 

(1) จำนวนคณาจารย์ที่ได้ผ่าน

การอบรมจัดการทำวิจัย 

(2) จำนวนทุนสนับสนุนการ

วิจัย 

(3) จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการ

ตีพมิพ์ เผยแพร่  

 

6. การบริการวิชาการ (1) สนับสนุนให้อาจารย์ทำงาน

บริการวิชาการแก่สังคม  

(1) จำนวนคณาจารย์ที่

ให้บริการวิชาการต่อสังคม 

7. ศลิปวัฒนธรรม (1) การส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม

แก่นิสิตและคณาจารย์ 

(1) จำนวนนิสติและคณาจารย์ 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับศลิปวัฒนธรรม 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 

          1.1 ระบบ  

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ         

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่มี 

 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 

 

2. การดำเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก สถาบันอุดมศึกษา                       

ที่กระทรวงศกึษาธิการรับรองหรอืที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด

อันได้กระทำโดยความประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

 2.2.4 เป็นผู้มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

  2.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

  ผลการสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 

 

          2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  สำหรับนิสิตที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะให้นิสิต

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา โดยไม่นับหน่วยกิต 

 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

 

  2.5.1 แผน ก แบบ ก 2 

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2  5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

จำนวนคาดวา่จะสำเร็จการศกึษา  5 5 5 5 

 

  2.5.2 แผน ข  

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 20 20 20 20 20 

ช้ันปีที ่2  20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 

จำนวนคาดวา่จะสำเร็จการศกึษา  20 20 20 20 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

       2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 

รวมรายรับ 1,400,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 

        

       2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดือน 

1.2 หมวดค่าจา้งประจำ 

 

3,500,000 

360,000 

 

4,350,000 

396,000 

 

5,285,000 

435,600 

 

6,313,500 

479,160 

 

7,500,000 

527,076 

2. งบลงทุน 

2.1 ครุภัณฑ์ทางการศกึษา 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

3. งบดำเนนิการ 

3.1 ค่าใชส้อย 

3.2 ค่าวัสดุ 

 

450,000 

450,000 

 

600,000 

600,000 

 

600,000 

600,000 

 

600,000 

600,000 

 

600,000 

600,000 

4. งบดำเนินการ 

4.1 สาธารณูปโภค        

 

450,000 

 

900,000 

 

900,000 

 

900,000 

 

900,000 

รวมรายจ่าย 6,210,000 7,489,600 8,820,600 9,892,660 11,127,076 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 138,000 83,218 98,007 109,919 123,635 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน  

           

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

       เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39(3) หน่วยกิต 
 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 

ลำดับที ่ รายการ 

เกณฑ์ อว . 
หลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ. 2565 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

1. งานรายวิชา                    ไม่น้อยกว่า           24 30 27 33 

 1.1  หมวดวชิาพื้นฐาน     15 15 

 1.2  หมวดวชิาเฉพาะด้าน   ไมน่อ้ยกว่า                          12 18 

 1.2.1  วชิาเอกบังคับ   9 9 

 1.2.2  วชิาเอกเลอืก          ไมน่อ้ยกว่า    3 9 

2. วิทยานิพนธ์                  ไม่น้อยกว่า  12  12 - 

3. การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง      ไม่น้อยกว่า  6 - 6 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ *   3* 3* 

จำนวนหนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไมน่้อยกว่า 36 36 39(3) 39(3) 
 

หมายเหตุ  สำหรับนสิติระดับบัณฑติศึกษา กรณกีารทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ 

     มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   

     พ.ศ. 2562 

 3.1.3 รายวิชา  

  3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 2 

  1) หมวดวิชาพืน้ฐาน จำนวน         15 หน่วยกิต 

326711 ปรัชญา การบริหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 

Philosophy, Administration and Code of Conduct for Public 

Health Profession 

 3(2-2-5) 

326712 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

Health Education and Behavioral Science 

 

3(2-2-5) 
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326713 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

Environmental Health and Occupational Health 

 3(2-2-5) 

326714 ระบาดวิทยาสำหรับการจัดการสุขภาพชุมชน 

Epidemiology for Community Health Management 

3(2-2-5) 

326715 สถิตแิละการวิเคราะห์ขอ้มูลวิจัยด้านสาธารณสุข 

Statistics and Data Analysis for Public Health Research 

 3(2-2-5) 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จำนวนไม่น้อยกว่า       12 หน่วยกิต 

(ก) วชิาเอกบังคับ           จำนวน 9 หน่วยกิต 

326721 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

Research Methodology in Health Science 

 3(2-2-5) 

326722 การวางแผนและการประเมินระบบสุขภาพ 

Planning and Health System Evaluation 

3(2-2-5) 

326723 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน  

Community Health Management Practicum 

3(0-9-3) 

 

 

(ข) วิชาเอกเลือก                      จำนวนไม่น้อยกว่า           3 หน่วยกิต 

326731 สังคมวิทยาการสาธารณสุขและการพัฒนาสุขภาพแบบยั่งยืน 

Public Health Sociology and Sustainable Health Development   

3(2-2-5) 

326732 การจัดการเชงิกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ  

Strategic Management in Health Development 

 3(2-2-5) 

326733 สุขภาพโลก 

Global Health 

 3(2-2-5) 

326734 การประเมนิและการจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพ    

Health risk Assessment and Management 

 3(2-2-5) 

326735 การสัมมนาสาธารณสุข  

Public Health Seminar  

3(2-2-5) 

 

3) วทิยานพินธ์ จำนวน  12 หน่วยกิต 

326741 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

 12(0-36-18) 
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4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน   3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

 3(3-0-6) 

 

  

  3.1.3.2 แผน ข 

  1) หมวดวิชาพืน้ฐาน จำนวน  15 หน่วยกิต 

326711 ปรัชญา การบริหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 

Philosophy, Administration and Code of Conduct for Public 

Health Profession 

 3(2-2-5) 

326712 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

Health Education and Behavioral Science 

 3(2-2-5) 

326713 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

Environmental Health and Occupational Health 

 3(2-2-5) 

326714 ระบาดวิทยาสำหรับการจัดการสุขภาพชุมชน 

Epidemiology for Community Health Management 

 3(2-2-5) 

326715 สถิตแิละการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัยทางสาธารณสุข  

Statistics and Data Analysis in Public Health Research 

3(2-2-5) 

 

  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต 

(ก) วชิาเอกบังคับ จำนวน   9 หน่วยกิต 

326721 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

Research Methodology in Health Science 

 3(2-2-5) 

326722 การวางแผนและการประเมินระบบสุขภาพ 

Planning and Health System Evaluation 

 3(2-2-5) 

326723 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน  

Community Health Management Practicum 

 3(0-9-3)  
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(ข) วิชาเอกเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 

326731 สังคมวิทยาการสาธารณสุขและการพัฒนาสุขภาพแบบยั่งยืน 

Public Health Sociology and Sustainable Health Development   

3(2-2-5) 

326732 การจัดการเชงิกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ  

Strategic Management in Health Development 

 3(2-2-5) 

326733 สุขภาพโลก 

Global Health 

 3(2-2-5) 

326734 การประเมนิและการจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพ    

Health risk Assessment and Management 

 3(2-2-5) 

326735 การสัมมนาสาธารณสุข  

Public Health Seminar  

3(2-2-5) 

 

  3) การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน  6 หน่วยกิต 

326742     การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

Independent Study 

6(0-18-9) 

  

  4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน    3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 

 

 

  3.1.4 แผนการศึกษา 

3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกติ) 

3(3-0-6) 

 

326711 ปรัชญา การบริหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 

Philosophy, Administration and Code of Conduct for Public 

Health Profession 

3(2-2-5) 

326712 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

Health Education and Behavioral Science 

3(2-2-5) 
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326713 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

Environmental Health and Occupational Health 

3(2-2-5) 

326714 ระบาดวิทยาสำหรับการจัดการสุขภาพชุมชน 

Epidemiology for Community Health Management 

3(2-2-5) 

 รวม 12(3) หน่วยกิต 

 

 ภาคการศึกษาปลาย 

326721 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

Research Methodology in Health Science 

3(2-2-5) 

326715 สถิตแิละการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัยทางสาธารณสุข  

Statistics and Data Analysis in Public Health Research 

 3(2-2-5) 

326722 การวางแผนและการประเมินระบบสุขภาพ 

Planning and Health System Evaluation 

3(2-2-5) 

326XXX วิชาเอกเลือก 

Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 12 หน่วยกิต 

 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

326741 วทิยานิพนธ์ 

Thesis 

6 หน่วยกิต 

326723 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน  

Community Health Management Practicum 

3(0-9-3) 

 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

 ภาคการศึกษาปลาย 

326741 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 

 



24 
 

 3.1.4.2 แผน ข  

  

 ชั้นปีที่  1  

 ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกติ) 

3(3-0-6) 

 

326711 ปรัชญา การบริหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 

Philosophy, Administration and Code of Conduct for Public 

Health Profession 

3(2-2-5) 

326712 สุขศกึษาและพฤติกรรมศาสตร ์

Health Education and Behavioral Science 

3(2-2-5) 

326713 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

Environmental Health and Occupational Health 

3(2-2-5) 

326714 ระบาดวิทยาสำหรับการจัดการสุขภาพชุมชน 

Epidemiology for Community Health Management 

3(2-2-5) 

   รวม 12(3) หน่วยกิต 

  

 ภาคการศึกษาปลาย 

326721 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

Research Methodology in Health Science 

3(2-2-5) 

326715 สถิตแิละการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัยทางสาธารณสุข  

Statistics and Data Analysis in Public Health Research 

 3(2-2-5) 

326722 การวางแผนและการประเมินระบบสุขภาพ 

Planning and Health System Evaluation 

3(2-2-5) 

326XXX วิชาเอกเลือก 

Elective 

3(X-X-X) 

   รวม 12 หน่วยกิต 
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 ชั้นปีที่ 2 

 ภาคการศึกษาต้น 

326723 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน 

Community Health Management Practicum 

3(0-9-3) 

326742 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

Independent Study 

1 หน่วยกิต 

326XXX วิชาเอกเลือก 

Elective 

3(X-X-X) 

326XXX วิชาเอกเลือก 

Elective 

3(X-X-X) 

  รวม 10 หน่วยกิต 

  

 ภาคการศึกษาปลาย 

326742 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

Independent Study 

5 หน่วยกิต 

   รวม         5 หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศึกษา                  3(3-0-6) 

  Intensive English for Graduate Studies 

  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ

วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ         

ต่อบทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างองิและการเขียนอ้างองิ 

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

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

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

 

326711 ปรัชญา การบริหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข     3(2-2-5) 

  Philosophy, Administration and Code of Conduct  

  for Public Health Profession 

 ปรัชญาและแนวคิดระบบสาธารณสุข นโยบายของการสาธารณสุขนานาประเทศและ

ของประเทศไทย การเปรียบเทียบประวัติศาสตร์การสาธารณสุขไทยกับนานาประเทศ องค์ประกอบ

ระบบบริการสาธารณสุข วิวัฒนาการของระบบสาธารณสุขในประเทศไทยและนานาประเทศ  

การเปรียบเทียบระบบสาธารณสุขระดับชาติและนานาชาติ การออกแบบระบบสุขภาพในอุดมคติ 

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กลยุทธ์การพัฒนาระบบสุขภาพพอเพียง การพัฒนา

องค์การสาธารณสุข การพัฒนานโยบายการประเมินและการประกันคุณภาพในงานสาธารณสุข 

จรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข บทบาทของกฎหมายสาธารณสุขกับการมสีุขภาพดี 

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

of Thailand and global public health history, public health service system components, Thailand and 

global health system development, comparison of national and international health system, ideal health 

system design, theories and principles of new public sector management, strategy of sufficiency 

health system development, public health organizational development, development of assessment 

and assurance policy in public health, code of conduct for public health profession, roles of public 

health law in promoting good health 
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326712 สุขศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์     3(2-2-5) 

  Health Education and Behavioral Science 

 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสาธารณสุขและพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริม

สุขภาพในระบบบริการสุขภาพ แนวคิดหลักการสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ จุดมุ่งหมายของสุข

ศึกษากับการให้บริการสุขภาพ แบบจำลอง ทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การวางแผน 

การดำเนินงานและการประเมินผลโครงการสุขศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขศึกษาและ

พฤติกรรมสุขภาพ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในระดับบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน 

 Analysis causes of public health problems and health behaviors, health promotion in 

health service system, concepts and principles health education and health behaviors, objectives of 

health education and health services, models, health education theories and behavioral sciences, 

planning, implementation and evaluation health education project, research and innovations 

development health education and health behaviors, application of theories for health behavior 

modification at individual, family and community levels 

 

326713 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย         3(2-2-5) 

  Environmental Health and Occupational Health 

 หลักการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในงานสาธารณสุข  การจัดการน้ำเพื่อการ

อุปโภคและบริโภค การควบคุมป้องกันมลพิษอากาศและเสียง การจัดการมูลฝอยชุมชน การสุขาภิบาล

และความปลอดภัยทางอาหาร การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัยในพื้นที่ภัยพิบัติ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันและควบคุม

สิ่งคุกคาม การจัดการสุขภาพและโรคจากการทำงานในชุมชน การยศาสตร์ การจัดการสารเคมี

ทางการเกษตร การตรวจความปลอดภัยในการทำงาน การบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่  

ผูป้ระกอบอาชีพทั้งมวล การประเมนิและจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   

 Principles of occupational and environmental health in public health, water quality 

for consumption management, air and  noise pollutions control, community based solid waste 

management, food safety and sanitation, environmental and occupational for disaster 

management, occupational health and safety at work, prevention and control the hazards, 

occupational disease management in public health, ergonomics, agrochemicals management, work 

safety inspection, occupational health services for all, environmental risk assessment and health 

impact assessment 
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326714  ระเบียบวิธีวจิัยทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ       3(2-2-5) 

  Research Methodology in Health Science  

 นิยาม กระบวนทัศน์ ประเภท รูปแบบ และกระบวนการวิจัยทางด้านสาธารณสุข 

ปัญหาการวิจัยด้านสาธารณสุข การทบทวนวรรณกรรมและการวิจารณ์บทความตีพิมพ์ในวารสาร  

การวิจัย การออกแบบการวิจัยด้านสาธารณสุข การเขียนโครงร่างการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลแปลผล จริยธรรม 

การวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย การประยุกต์ความรูใ้นการวางแผนการดูแลสุขภาพ 

 Definitions, paradigms, types, designs and research process of public health, public 

health research problem, review literature and comment on journal articles, public health research 

designing, proposal writing, population and sampling, research tools and verification, data collection, data 

analysis and interpretation, research ethics, presentation, application of knowledge for health care 

planning 

 

326715 สถิติและการวเิคราะห์ข้อมูลวิจัยด้านสาธารณสุข       3(2-2-5) 

Statistics and Data Analysis for Public Health Research  

   การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติ สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน สถิติวิเคราะห์แบบอิง

พารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์ สถิติทางระบาดวิทยา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ

วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสาธารณสุขและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การตรวจคัดกรองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

และแปลผล  

 Statistical data analysis, descriptive and inferential statistics, parametric and non-parametric 

statistics, statistics in epidemiology, application of information technology for public health statistical data 

analysis, screening data test, data analysis and interpretation 

 

326721 ระบาดวิทยาสำหรับการจัดการสุขภาพชุมชน             3(2-2-5) 

  Epidemiology for Community Health Management  

 หลักการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรค กลไกลการตอบสนองต่อสิ่ง

ก่อโรคของร่างกาย วัคซีนและภูมิคุ ้มกันหมู ่ ระบบลูกโซ่ความเย็น การวัดทางระบาดวิทยา  

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การศึกษาเชิงนิเวศน์ การศึกษาภาคตัดขวาง การศึกษาเชิง

วิเคราะห์แบบย้อนหลัง การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า ระบาดวิทยาโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติ

ซ้ำ ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ การเฝ้าระวังโรคและการสอบสวนโรค การประยุกต์ใช้

ระบาดวิทยาในการประเมินปัญหาสุขภาพชุมชน 
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    Principles of epidemiology, natural history of disease, body defense mechanism, 

vaccine and herd immunity, cool chain system, measure in epidemiology, data analysis and 

interpretation, ecological study, cross-sectional study, case-control study, cohort study, 

epidemiology of emerging disease, re-emerging disease, epidemiology of infectious disease and 

non-infectious disease, disease surveillance and disease investigation, application of epidemiology 

for community health problem assessment 

 

326722 การวางแผนและการประเมินระบบสุขภาพ  3(2-2-5) 

  Planning and Health System Evaluation 

 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณสุข การวางแผนระบบสุขภาพ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ

การ ทฤษฎีการประเมิน รูปแบบการประเมินเชิงปริมาณและคุณภาพ การประเมินผลโครงการในระบบ

สุขภาพ การประเมินคุณภาพชีวิต การประเมินระบบบริการสาธารณสุข การประเมินระบบหลักประกัน

สุขภาพ การประยุกต์แนวคิดในการวางแผนแก้ปัญหาสุขภาพ 

 Health policy analysis, health system planning, strategic planning, action planning, 

evaluation theory, quantitative and qualitative evaluation patterns, health system project evaluation, 

quality of life evaluation, health care system evaluation, health security system evaluation, 

application, application of concepts for health problem-solving planning    

 

326723 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน          3(0-9-3) 

  Community Health Management Practicum 

  ปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา

สุขภาพชุมชน การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา การสร้างนวตกรรมเพื่อพัฒนา

ที่ยั่งยืน การดำเนินงาน และการประเมินผลนวตกรรม โดยยึดแนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม 

ทำงานเป็นทีมในวิชาชีพสาธารณสุขต่าง ๆ และชุมชน ผสมผสานทักษะด้านวิชาการ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ 

  Practicum in community health development, community health diagnosis, problem 

analysis, community health problem identification, health problems prioritizing, innovation design for 

sustainable development, innovation implementation and evaluation using participatory problem solving 

process, teamwork in health professional and community, integrated academic skills with local 

knowledge and culture for health development and health promotion 
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326731 สังคมวิทยาการสาธารณสุขและการพัฒนาสุขภาพแบบยั่งยืน     3(2-2-5) 

                    Public Health Sociology and Sustainable Health Development 

 ความหมายของสุขภาพและความเจ็บป่วย ความเป็นวิชาชีพ ความเจ็บป่วยในฐานะ

ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมและสังคม ปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคม สุขภาพและความเจ็บป่วยในยุค

โลกาภิวัตน์ พหุลักษณ์การแพทย์และระบบสุขภาพกับการเปลี่ยนผ่านทางสังคม ประเด็นสำคัญทาง

มานุษยวิทยาการสาธารณสุข  หลักเศรษฐศาสตร์ในงานสาธารณสุข แนวคิด เป้าหมายและตัวชี้วัด

ความยั่งยืน ความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพและความยั่งยืน แนวทางและหลักการความยั่งยืน

ที่มีประสิทธิภาพในบริบทของสุขภาพ ประยุกต์แนวคิดในการวางแผนดูแลสุขภาพชุมชน   

 Definitions of health and illness, health profession, illness as cultural and social 

phenomena,  social health determinant, health and illness in globalization, medical pluralism and 

health system among social change, important issues in medical anthropology, principles of health 

economics, concepts, goal and index of sustainable development, connection between health and 

sustainable development, effective guidelines and principles of sustainability in health context, 

application of concepts for community health care planning 

 

326732  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ        3(2-2-5)  

Strategic Management in Health Development     

 แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสุขภาพ การวิเคราะห์กลยุทธ์

ด้านสุขภาพ การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ 

แนวโน้มการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพในอนาคต ประยุกต์แนวคิดในการวางแผนดูแล

สุขภาพชุมชน 

 Concepts, principles of strategic management for health development, health 

development strategic analysis, strategic management implementation, control and evaluation of 

health development strategy, trend of strategic management for health development, application of 

concepts for community health care planning 
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326733 สุขภาพโลก  3(2-2-5) 

 Global Health                                                   

  มิติของการสาธารณสุขในระดับนานาชาติ ประวัติศาสตร์ของการสาธารณสุขในระดับ

โลก นโยบายหลักและรูปแบบในการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขระดับนานาชาติ ลำดับความสำคัญใน

การดำเนินงานป้องกันในบริบทระดับชาติที่แตกต่างกัน บทบาทของหน่วยงานสาธารณสุขระดับนานาชาติ 

ระบบบริการสุขภาพในระดับนานาชาติ ลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุขระดับโลกทั้งในปัจจุบัน

และที่กลับมาเกิดซ้ำ การสาธารณสุขใหม่ที่ท้าทายที่ เกิดขึ้นในยุควิถี ชีวิตใหม่(New normal) การ

เปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประยุกต์แนวคิดในการวางแผนดูแลสุขภาพ

ชุมชน 

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

global context, international major policies and themes in public health problems analysis, priorities of 

prevention in different national contexts, roles of international public health agencies, international health 

care delivery systems, current and emerging global public health problems priorities, new public 

health challenges brought about by new normal, environmental changes and economic 

development, application of concepts for community health care planning 

 

326734 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพ     3(2-2-5) 

  Health Risk Assessment and Management 

   หลักการ แนวคิดการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ สิ่งคุกคามสุขภาพ ผลกระทบต่อ

สุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยง

ทางสุขภาพ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การกำหนดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ กระบวนการกำหนดค่ามาตรฐาน การรับรู้และการสื่อสารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

ทางสุขภาพ บทบาทเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนานวัตกรรมและการจัดการสุขภาพ กรณีศกึษาการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ต่าง ๆ ประยุกต์แนวคิดในการวางแผนดูแลสุขภาพชุมชน 

  Principles, concepts of health risk assessment, health hazard, adverse health 

effects, relationship between environment and health, knowledge related to health risk 

assessment, health risk assessment procedures, setting up environmental and health standards, 

standard configuration process, risk perception and communication, health risk management, roles 

of public health officers in health impact assessment, legislation related to health impact 

assessment, information presentation and application of knowledge for innovation development and 
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health management , case studies of health and environmental risk assessments, application of 

concepts for community health care planning 

 

326735 การสัมมนาสาธารณสุข     3(2-2-5) 

 Public Health Seminar   

 การวิเคราะห์ การสาธารณสุขและระบบสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ อุบัติการณ์ใหม่ของ

โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ สภาวะสภาพแวดล้อม การวางแผนการประเมินนโยบายการดำเนินงาน

สาธารณสุข การวิพากษ์งานวิจัยด้านสุขภาพ  

 Analyzing, public health and health system, health behavior, new incident of infected 

diseases and non-infected diseases, environment, planning and evaluating health policy, health 

research critique 

 

326741  วิทยานิพนธ์                  12(0-36-18) 

  Thesis 

  การสร้างความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การตีพิมพ์

เผยแพร่ และการสังเคราะห์ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข 

  Constructing new knowledge by systematic research methodology, problem solving, 

publishing and policy recommendation synthesis in public health 

 

326742 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                  6(0-18-9) 

  Independent Study 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิ เคราะห์และสั งเคราะห์  การเขียนรายงาน  

การนำเสนอ การอภิปราย การเผยแพร่ การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในหัวข้อทางด้าน

สาธารณสุข  

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

discussing, publishing, policy recommendation synthesis in public health issue 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

 1.  เลขสามลำดบัแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในลำดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

   2.1 เลข 7  หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาโท 

 3. เลขในลำดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 1  หมายถึง  กลุ่มวิชาแกน 

  3.2 เลข 2  หมายถึง  กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา 

  3.3 เลข 3  หมายถึง  กลุ่มวิชาเลือก 

  3.4 เลข 4  หมายถึง  วิทยานิพนธ์ หรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

  3.5 เลข 5  หมายถึง  กลุ่มวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

 4. เลขในลำดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา   
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3.2  ชื่อ สกลุ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคณุวุฒิของอาจารย ์

  3.2.1 อาจารยป์ระจำหลักสูตร  

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตวั

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

1 นางสาวเกษแกว้   

เสียงเพราะ 

34513001XXXXX รองศาสตราจารย์ ส.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

 

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

สุขศึกษา 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 

2558 

2550 

2546 

2 นางสาวทววีรรณ   

ศรีสุขคำ 

36599006XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

ส.บ. 

ป.พย.ส. 

ประชากรศึกษา 

การเจรญิพันธ์ุและวางแผน

ประชากร 

สาธารณสุขศาสตร์ 

พยาบาลศาสตร์และ 

ผดุงครรภ์ชัน้สูง 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

พษิณุโลก 

2553 

2535 

 

2531 

2525 

3* นางสาวเทียนทอง   

ต๊ะแก้ว 

35101004XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

ส.ม. 

พย.บ. 

วท.บ. 

 

 

 

สุขศึกษา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สถาบันราชภัฏเชยีงใหม่ 

2551 

2544 

2557 

2538 

4 นายน้ำเงิน  จันทรมณ ี 36601001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วศิวกรรมทางการแพทย ์

วทิยาศาสตร์ 

สิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2558 

2552 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตวั

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

    ส.บ. 

 

วท.บ. 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2551 

 

2548 

5 นายปฏพิัทธ์  วงค์เรือง 15799001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

 

วศ.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยแีละการจดัการ

สิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  

เคมี   

มหาวทิยาลัยพะเยา  

 

มหาวทิยาลัยพะเยา  

มหาวทิยาลัยนเรศวร  

2560 

 

2554 

2552 

6* นายประจวบ  แหลมหลัก 

 

 

 

 

 

36405003XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

ค.ด. 

สค.ม. 

 

ศ.บ. 

ส.บ. 

ส.บ. 

สาธารณสุขศาสตร์ 

การศึกษานอกระบบ 

สังคมศาสตร์การแพทย์

และสาธารณสุข 

การศึกษานอกระบบ 

บริหารสาธารณสุข 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2558 

2548 

2537 

 

2545 

2543 

2533 

7* นายสมคิด  จหูวา้ 

 

 

 

 

36499001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ส.บ. 

 

การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

สถาบันราชภัฏพบูิลสงคราม 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2551 

2545 

 

2540 

2537 

35 
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ลำดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจำตวั

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

8 นายสมชาย  จาดศรี 

 

 

36498001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 

เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2549 

2536 

2527 

9 นายเสกสรรค์  ทองติ๊บ 55403900XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ส.ม. 

 

วศ.ม. 

วท.บ. 

เวชศาสตร์ชุมชน 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม

อุตสาหกรรม 

วศิวกรรมความปลอดภัย 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2562 

2551 

 

2549 

2545 

10 นายอนุกูล มะโนทน 36407004XXXXX 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

ศษ.ม. 

ส.บ. 

 

การส่งเสริมสุขภาพ 

บริหารสาธารณสุข 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2556 

2541 

2537 

11 นางสาวอรัณย์ภัค  

พทัิกษ์พงษ์ 

36703007XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีวทิยาสิ่งแวดลอ้ม 

ชวีวทิยาสิ่งแวดลอ้ม 

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2558 

2552 

2548 

12 นางสาวปิยะวดี  ศรีวิชัย 35399002XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

สุขาภบิาลสิ่งแวดลอ้ม 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภยั 

วทิยาศาสตร์อนามัย

สิ่งแวดลอ้ม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2563 

2548 

2548 

 

2545 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตวั

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

13 นางสาวศศวิมิล  

บุตรสีเขียว 

34601007XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

และความปลอดภัย 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

และความปลอดภัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

2562 

 

2552 

 

2548 

14 นายสรวศิ บุญญฐี 15399002XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ครอบครัว 

 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2560 

2556 

15 นายสุทธิชัย ศริินวล 36409003XXXXX อาจารย์ ส.ด. 

ส.ม. 

ส.บ. 

 

 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2557 

2550 

2539 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร  
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ป ี

1 นายณรงค์ศักดิ์  หนูสอน รองศาสตราจารย์ Ph.D. Public Health 2548 

   วท.ม. เทคโนโลยกีารบริหารสิ่งแวดลอ้ม 

และทรัพยากรศาสตร์ 

2536 

   ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 2532 

2 นางสาวสุมัทนา  กลางคาร รองศาสตราจารย์ Ph.D. Nursing studies 2553 

   M.Sc.  Epidemiology 2541 

   ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 2564 

   ป.พย.ส. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ช้ันสูง 2534 

3 นายธนัช  กนกเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ 2559 

   ศศ.ด. พัฒนาสังคม 2550 

   วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์ 2541 

   ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 2534 

4 นายปริญญา จิตอร่าม อาจารย์ ศษ.ด. การศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันา

มนุษย ์

2553 

   วท.ม. สุขศึกษา 2545 

   ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 2541 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

 เป็นการนำแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาสุขภาพชุมชน ไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัย

ชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา ประเมินปัญหาสุขภาพชุมชน ผสมผสานทักษะด้านวิชาการ กับภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ  

 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

นิสิตสามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การวางแผนแก้ไข การดำเนินงาน และ

การประเมินโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยยึดแนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม ทำงาน

เป็นทีมในวิชาชีพสาธารณสุขต่าง ๆ และชุมชน  

 

 4.2  ช่วงเวลา   

   ภาคการศกึษาต้น  ช้ันปีที่ 2 

 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงาน  

    5.1  คำอธิบายโดยย่อ 

     แผน ก 

งานวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตแผน ก เป็นงานวิจัยด้านสาธารณสุขตามหัวข้อที่นิสิตสนใจ 

มีการกล่าวถึงหลักการและเหตุผลในการดำเนินโครงการวิจัย มีการกำหนดวัตถุประสงค์และ /หรือ

คำถามการวิจัย มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง      

มีการวิเคราะห์และแปรผล การอภิปรายผล และสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อแสดงว่านิสิต

สามารถเป็นผู้นำทางความคิดในการแก้ปัญหาสาธารณสุขทางชุมชนได้  มีขอบเขตโครงงานที่สามารถ

ทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

   แผน ข 

งานวิจัยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำหรับนิสิตแผน ข ให้ทำเป็นผลงานวิจัยคล้าย

วิทยานิพนธ์  แต่อาจมีขอบเขตที่จำกัดกว่ าด้านแนวปฏิบัติ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง แนวปฏิบัติการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. 2561 
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 5.2  มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

  5.2.1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับ 

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยยอมรับ หรือเสนอ  

ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพ 

จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์แลว้ 

  5.2.2 ผลงานวิจัยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับ  

การตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มหาวิทยาลัย

ยอมรับ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) หรือผ่านการนำเสนอ  

ด้วยการสอบปากเปล่า (Oral Presentation) หรือผ่านการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

โดยการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

 

 5.3  ช่วงเวลา 

   ภาคการศกึษาต้น และภาคการศกึษาปลาย  ช้ันปีที่ 2 

 

 5.4  จำนวนหน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก 2   จำนวน   12  หน่วยกิต 

  แผน ข    จำนวน    6  หน่วยกิต  

  

 5.5  การเตรยีมการ 

5.5.1 นิสติเลือกประเด็นด้านสาธารณสุขที่สนใจ 

5.5.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นสิิตจำนวน 1 ท่าน 

5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการเลือกเรื่อง และดำเนินการวิจัยให้เป็นไป      

ตามกระบวนการและระยะเวลาที่กำหนด 

5.5.4 นิสิตนัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา นำแบบฟอร์มบันทึกความก้าวหน้า  

ให้อาจารย์ลงนามทุกครั้ง 

 

 5.6  กระบวนการประเมินผล 

  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัยที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษา  

โดยอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับงานวิจัยวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยกรรมการ

บัณฑิตศึกษา (ภายใน) จำนวน 3 คน และเมื่อดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วต้องสอบวิทยานิพนธ์   

โดยมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสอบ จำนวน  5 คน และ 1 ในจำนวนนี้เป็นกรรมการจากภายนอก
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สถาบัน นอกจากนี้งานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของงานวิจัยต้องได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร 

ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ 

  ส่วนงานวิจัยการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง การประเมินผลเป็นหนา้ที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา

โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานบัณฑิตศึกษา (บทความ) ตามช่วงเวลา

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และนิสิตจะต้องนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ต่อ

คณะกรรมการบัณฑติศกึษาโดยมผีูฟ้ังที่เป็นนิสิตและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอกีครั้งหนึ่งก่อนจบการศกึษา 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. การคิดอย่างมเีหตุมผีล         1.จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย

การกำหนดประเด็นการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตน เอ ง ก ารแลก เป ลี่ ยน เรียนรู้ เ ชิ งส ร้ างสรรค์

หลากหลายรูปแบบ เช่น การอภิปรายกลุ่ม การ

สัมมนา เป็นต้น  

2.ประเมินกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และสะท้อน

กลับเชงิสรา้งสรรค์ 

2. ภาวะผูน้ำ ความรับผดิชอบและความมี

วินัยในตนเอง 

1.มอบหมายงานให้นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือ

กระบวนกลุ่ม มีอิสระในการแสดงออก การตัดสินใจ

อย่างสมเหตุผล มีกระบวนการสะท้อนกลับ 

2.ประเมินภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ และความมีวินัย

แล้วสะท้อนกลับเชงิสรา้งสรรค์ 

3. จรรยาบรรณในวิชาชีพ 1. จัดการเรียนการสอนให้นิสิตเข้าใจในเนื้อหาของ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2.บูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ในแง่เนื้อหา การ

ปฏิบัติตนในชั้นเรียนและต่อสังคมภายนอก 

3. มอบหมายงานและกำกับผลสำเร็จของงานให้

เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ 

4.ตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้มีคุณธรรม

จริยธรรม เช่น ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์     

เป็นต้น 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) 

PLO กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ผูเ้รียนสามารถประยุกต์

หลักการของศาสตร์ทาง

สาธารณสุขและการวิจัย

สำหรับการจัดการสุขภาพ

ชุมชนและพัฒนางาน

สาธารณสุขได้ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญดว้ยวิธกีารเรียนรู้ที่

หลากหลาย เช่น การบรรยาย 

ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง สัมมนา 

อภิปรายกลุ่ม ทั้งการเรียนใน

ห้องเรียนและเรียนผ่านระบบ

ออนไลน์ และฝึกปฏิบัติจริง  

เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับ

หลักการสำคัญของของศาสตร์หลัก

ทางสาธารณสุขศาสตร์ทางการวิจัย 

และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  

ประเมนิความรูเ้กี่ยวกับ

ศาสตร์หลักทางสาธารณสุข 

ศาสตร์ทางการวิจัย และ

ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนประเมนิผลงานจาก

การ บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 

ในการจัดการสุขภาพและ

พัฒนางานสาธารณสุข 

PLO 2 ผูเ้รียนสามารถประเมิน

ปัญหาสุขภาพระดับปัจเจก

บุคคล ครอบครัว และชุมชนได้ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญดว้ยวิธกีารเรียนรู้ที่

หลากหลาย เช่น การบรรยาย 

ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง สัมมนา 

อภิปรายกลุ่ม ทั้งการเรียนใน

ห้องเรียนและเรียนผ่านระบบ

ออนไลน์ และฝึกปฏบิัตจิริง เนน้ให้

ผู้เรียนใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ

สำคัญของศาสตร์หลักทาง

สาธารณสุข ศาสตร์ทางการวิจัย 

และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในการ

ประเมินปัญหาสุขภาพระดับปัจเจก

บุคคล ครอบครัว และชุมชนได้   

ประเมนิผลการดำเนินงาน

ประเมินปัญหาสุขภาพระดับ

ปัจเจกบุคคล ครอบครัว 

และชุมชน 

PLO 3 ผูเ้รียนสามารถวางแผน

และออกแบบการจัดการปัญหา

สุขภาพชุมชนได้ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญดว้ยวิธกีารเรียนรู้ที่

หลากหลาย เช่น การบรรยาย 

ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง สัมมนา 

อภิปรายกลุ่ม ทั้งการเรียนใน

ห้องเรียนและเรียนผ่านระบบ

การประเมินผลการ

ดำเนินงานวางแผนและ

ออกแบบการจัดการปัญหา

สุขภาพชุมชน 
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PLO กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

ออนไลน์ และฝึกปฏบิัตจิริง เนน้ให้

ผู้เรียนใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ

สำคัญของศาสตร์หลักทาง

สาธารณสุข ศาสตร์ทางการวิจัย 

และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในการ

วางแผนและออกแบบการจัดการ

ปัญหาสุขภาพชุมชน 

PLO 4 ผูเ้รียนสามารถบูรณา

การความรู้ในการสร้าง

นวัตกรรมเพื่อจัดการปัญหา

สุขภาพชุมชนและพัฒนางาน

ด้านสาธารณสุขได้ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญดว้ยวิธกีารเรียนรู้ที่

หลากหลาย เช่นการบรรยาย ศึกษา

ค้นคว้าดว้ยตนเอง สัมมนา อภิปราย

กลุ่ม ทั้งการเรียนในห้องเรียนและ

เรียนผ่านระบบออนไลน์ และฝึก

ปฏบิัตจิริง เนน้ใหผู้้เรียนใช้ความรู้

เกี่ยวกับหลักการสำคัญของศาสตร์

หลักทางสาธารณสุข ศาสตร์

ทางการวิจัย และศาสตร์อื่นที่

เกี่ยวข้องในการบูรณาการความรู้

ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดการ

ปัญหาสุขภาพชุมชนและพัฒนางาน

ด้านสาธารณสุข 

การประเมินผลการบูรณา

การความรู้ในการสร้าง

นวัตกรรมเพื่อจัดการปัญหา

สุขภาพชุมชนและพัฒนางาน

ด้านสาธารณสุข 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

1.คุณธรรม จริยธรรม     

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจรติ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี     

(2) มวีนิัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม     

(3) เคารพสิทธิและรับฟงัความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์     

(4) สามารถวนิจิฉัยปัญหาหรือข้อขัดแยง้ตามหลักการ เหตุผลและค่านยิมอันดีงาม     

2.ความรู ้     

(1) มคีวามรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎท่ีีศึกษาและสามารถนำมาประยุกตใ์นการศกึษาค้นควา้ในสาขาวชิา     

(2) มคีวามเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏบัิตอิย่างลึกซึ้ง     

(3) มคีวามเข้าใจในวธีิการพัฒนาความรูใ้หม่ๆ และการประยุกตใ์ชท่ี้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม     

3.ทักษะทางปัญญา     

(1) สามารถนำความรู้ไปใชใ้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเร่ิม สรา้งสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา     

(2) สามารถสงัเคราะห์และบูรณาการผลงานวชิาการหรือองคค์วามรู้เดิมในการพฒันาความคิดใหม่ๆ  หรือเสนอเป็นความรู้ใหม ่     

(3) สามารถใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อน และให้ขอ้เสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์     

(4) สามารถขยายองค์ความรูห้รือแนวทางการปฏบัิตจิากการวางแผนและดำเนินการวจิัยหรือการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง     

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ     

(1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง     

(2) มคีวามรับผิดชอบในการทำงานและร่วมมอืกับผู้อ่ืนในการจดัการปัญหาได้อย่างเหมาะสม     
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ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

(3) มภีาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์     

(4) มคีวามรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มปีระสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานระดับสูง     

5.ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิพื่อใชใ้นการศึกษาค้นควา้และเสนอแนะแก้ไขปัญหา     

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสม ท้ังในวงการวชิาการ วชิาชีพและชุมชน ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการผ่านสิ่งตพีมิพ์ทางวิชาการ 
    

6.สุนทรียภาพ     

มคีวามรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ท่ีศึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม     

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ     

(1) มสีุขนสิัยท่ีส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ     

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) 

สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

กลุ่มวิชา /รหสั ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

1) งานรายวิชา 

1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน 

326711 ปรัชญา การบริหาร และจรรยาบรรณวชิาชีพสาธารณสุข     

326712 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์     

326713 อนามัยสิ่งแวดลอ้มและอาชีวอนามัย     

326714 ระบาดวทิยาสำหรับการจัดการสุขภาพชุมชน     

326715 สถิตแิละการวเิคราะห์ข้อมูลวจิยัทางสาธารณสุข     

1.2 หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

1.2.1 วิชาเอกบังคับ 

326721 ระเบียบวธีิวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

326722 การวางแผนและการประเมินระบบสุขภาพ     

326723 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน     
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กลุ่มวิชา /รหสั ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

1.2.2 วิชาเอกเลือก 

326731 สังคมวทิยาสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพท่ีย่ังยนื     

326732 การจัดการเชงิกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ     

326733 สุขภาพโลก     

326734 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพ        

326735 การสัมมนาสาธารณสุข     

2) วทิยานิพนธ ์

326741 วทิยานพินธ์     

3) การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

326742 

 

การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง     

4) รายวิชาบังคับไมน่ับหน่วยกติ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑิตศกึษา 
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คำอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
 

 1. คุณธรรม จรยิธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ       

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

  (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ

ขององค์กรและสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดขีองผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 

            (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
 

 2. ความรู้ 

      (1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถนำมา

ประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

       (2)  มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง และสามารถใช้ผลการวิจัยใน

การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและเฉพาะสาขาวิชา 

      (3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึงผลกระทบ

ต่อสังคม 

      (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา 

ที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

      (5) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนา สุขภาพและคุณภาพชวีิตของประชากร 
 

 3. ทักษะทางปัญญา 

   (1) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์   

เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

   (2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการ  หลักฐานเชิงประจักษ์  หรือ  

องค์ความรู้เดิมในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ในการพัฒนาสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 

(3) ความคิดริเริ่ม สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทางในการวิเคราะห์  วางแผน 

กำกับ และประเมินผล ในการปัญหาที่ซับซ้อนทั้งการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับบุคคล 

ครอบครัว กลุ่มและชุมชน ได้อย่างสรา้งสรรค์ 

(4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและดำเนินการวิจัย

หรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
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 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

   (2) มีความรับผิดชอบในการทำงานและร่วมมือกับผู้อื่ น ในการจัดการปัญ หาได้  

อย่างเหมาะสม 

(3) มภีาวะความเป็นผู้นำและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

   (4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ระดับสูง 

   (5) มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น มีทักษะในการทำงานเป็นทีมกับ 

สหวิชาชีพ และดำเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม 
  

 

 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) สามารถคัดกรอง และวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษา

ค้นคว้าและเสนอแนะแก้ไขปัญหา 

  (2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพและชุมชน  

ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 

(3) สามารถเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้เทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยและผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมมีาตรฐาน ทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
 

 6. สุนทรยีภาพ 

  มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของสาธารณสุขศาสตร์ และบริบท ด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 
 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1) มีสุขนสิัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

  (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการสำเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา 

      2.1.1 จัดตัง้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 

      2.1.2 ทำการประเมนิข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

      2.1.3 มกีารสอบประมวลความรู ้(Comprehensive examination) ในนิสิตแผน ข 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 

      2.2.1 สำรวจความพงึพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 

    2.2.2 ดำเนินการโดยการศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิตทุกปี และนำผลการวิจัยมาพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

       การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

แผ น  ก  แบ บ  ก  1 เสนอวิท ยานิพ นธ์ และสอบ ผ่ านการสอบ ปาก เปล่ าขั้ น สุ ดท้ าย                   

โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สำหรับ

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ 

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน

เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน

การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิด  

ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่ างน้อยได้รับ    

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ 
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หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ 

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย       

ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงาน

การค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น

แต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงาน

การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

  1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้และความ

เข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู 

หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรม      

ที่ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  1.2 คณะมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มปีระสบการณ์เป็นพี่เลีย้ง 

  1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม การสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ           

ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาศึกษา         

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

      2.1.1 จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี  เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต      

ให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนด 

      2.1.2 จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยคณาจารย์ นิสติ และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

      2.1.3 จัดโครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

      2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการหรือศึกษาดูงานด้าน การจัดการเรียนการสอน

และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

      2.1.5 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่ มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล       

ให้ทันสมัย        

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

      2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้ านการสาธารณสุข      

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

      2.2.2 ส่งเสริมใหอ้าจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

      2.2.3 จัดโครงการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรือให้บริการทางวิชาการด้านการ

สาธารณสุข ร่วมกับสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์มีความรู้และทักษะที่

ทันสมัย 

    2.2.4 ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

    การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลา  

ที่มกีารจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ  

 

2. บัณฑติ 

   คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณา

จากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ และคุณภาพผลงานวิจัยของนิสิตและ

ผูส้ำเร็จการศกึษา 

 

3. นิสิต 

   กระบวนการรับนิสิตให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรและการเตรียมความพร้อม         

ก่อนเข้าศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานิสิตโดยการควบคุม ดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว

แก่นิสิต ตลอดจนให้นิสิตมีความพร้อมทางการเรียนมีอัตราการคงอยู่ในหลักสูตรสูง อัตราการสำเร็จ

การศกึษาตามหลักสูตรสูง ความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการขอ้ร้องเรียนของนสิิต 

 

4. คณาจารย์ 

   การบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์

ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และ/หรือมีความ

เชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุขและสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกำหนดตามแนวทางการบริหารเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยประเมินจากการสอนและการสัมภาษณ์  

 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและจำนวนที่เพียงพอต่อนิสิตมีความก้าวหน้าในการผลิต

ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีอัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการ

บริหารหลักสูตร 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

   มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย  

มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มีการประเมินผู้เรียน 
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กำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

มผีลการดำเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ  

  การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ให้มีผลการดำเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ ได้แก่ 

    5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

    5.2 วางแผนบริหารหลักสูตร 

    5.3 จัดอาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อนตามคุณวุฒิและประสบการณ์ 

    5.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรและคณะกำหนด 

    5.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนสิิต 

    5.6 จัดระบบการดำเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

    5.7 กำกับ ตดิตาม และแก้ไขปัญหาการจัดการเรยีนการสอน 

    5.8 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  

เพื่อให้สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1 การบรหิารงบประมาณ 

  คณะจัดสรรงบประมาณประจำปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตำรา  

สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ

และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรูด้้วยตนเองของนิสติ 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

  หนังสือตำรา เอกสาร และวารสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนส่วนใหญ่มีอยู่ในห้องสมุด 

คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและห้องสมุดกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยพะเยา หรือมีการยืมหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ โดยผ่านทางศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษา ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จำแนกตามรายการดังนี้ 

    6.2.1 ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีจำนวนหนังสือ 109,440 เล่ม เป็นหนังสือภาษาไทย 

82 ,853  เล่ ม  หนั งสื อภาษ าอั งกฤษ  25 ,347  เล่ ม  โดยมี หนั งสื อ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ศาสต ร์  

ของสาขาวิชา ดังต่อไปนี ้

    ตำราเรียน  

    ภาษาไทย   538 เล่ม  

  ภาษาอังกฤษ   2,263 เล่ม  

  ภาษาญี่ปุ่น   344 เล่ม  

  ภาษาฝร่ังเศส   104 เล่ม  
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  ภาษาจนี   575 เล่ม  

  สังคมศาสตร์   1,030 เล่ม  

  การศกึษา   320 เล่ม  

    6.2.2 ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ยังมีสื่อประเภทอื่นและมีฐานข้อมูลออนไลน์ ดังนี้ 

     1) Lexis-Nexis 

     2) DAO 

     3) Science Direct 

    6.2.3 ในห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มีจำนวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชา 

ดังต่อไปนี ้    

    ภาษาไทย ตำราเรียน   543 เล่ม    

    ภาษาอังกฤษ ตำราเรียน  84 เล่ม  

    ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตำราเรียน 80 เล่ม 

 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  6.3.1 มีการศึกษาความต้องการ และนำมาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร 

การเรียนการสอน 

  6.3.2 ขอความร่วมมือจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการจัดซื้อหนังสือและตำรา 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสติได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

  6.3.3 จัดห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ ให้นิสิตสามารถสืบค้นและแสวงหาความรู้             

ได้จากหนังสือ ตำรา และวารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา 

หอ้งสมุดวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

  6.3.4 จัดหอ้งอ่านหนังสือของสาขาวิชา 

  6.3.5 จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้นิสิตตามที่ต่าง  ๆ ได้แก่  Self-study room ของนิสิต       

หอ้งสอนปฏิบัติการและหอ้งคอมพิวเตอร์ในอัตราส่วนนิสติ: จำนวนเครื่องคอมพวิเตอร์ อย่างน้อย 5: 1 

  6.3.6 บริหารจัดการให้นิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้จากฐานข้อมูลต่าง ๆ และฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ที่คณะสาธารณสุขศาสตรจ์ัดสรรได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

  6.3.7 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่อ

ประกอบการเรียนการสอน 

   6.3.8 ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  6.3.9 ประสานงานและสนับสนุนให้มีตำราและสื่อประกอบการฝึกงานในแหล่งฝึกอย่าง

เพียงพอ 
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  6.4.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร 

การเรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ ผูช่้วยสอนในแหล่งฝกึมีส่วนร่วม 

  6.4.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสิต ผู้ช่วยสอน 

ในแหล่งฝึกทุกปี 

  6.4.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งตำรา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสมและ

สถานการณ์ของมหาวิทยาลัย 

  6.4.4 นำผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร มาปรับปรุงแผนและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรในปีต่อไป 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวนการดำเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทุก

รายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนิสติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีก่ำหนด

ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 

ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนกลยุทธ์ การสอน หรอื      
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

การประเมนิผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงาน 

ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือคำแนะนำด้านการ

จัดการเรยีนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ 

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

  
 

 
 

 
 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั การพัฒนาวิชาการ

และ/หรอืวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่  

เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 11 12 12 12 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1.1.1 กำหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์ การสอนรายวิชา โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือ มีการปรึกษาผู้ เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและ                

การจัดการเรียนการสอน 

 1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิต การสอบถามจากนิสิต รวมทั้ง  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กำหนดในรายละเอียดของ

หลักสูตรและรายวิชา 

 1.1.3 จัดประชุมการประเมินผลประจำปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผูส้อน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคำแนะนำ 

 1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอน   

และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศกึษาต่อไป 
 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุด  

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

 1.2.2 อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมงานประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอน 

 1.2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/

พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศกึษาต่อไป 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน 

   2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบ โดยใช้

กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร 

ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิตช้ันปีสุดท้าย บุคลากรสนับสนุน       

ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม 

สัมภาษณ์ และสังเกต 

  2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะสาธารณสุขศาสตร์กำหนดใหใ้ช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผล      

การดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาบัณฑติศึกษา และ

ตัวบ่งชี้ที่กำหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของคณะ 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

  4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทำเป็นรายงาน

เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

  4.2 จัดประชุมนำเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำ 

อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ 

ตรวจสอบผลการดำเนินหลักสูตร และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร

และแผนกลยุทธ์การสอน 

  4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร 

ความต้องการของผูใ้ช้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แห่งชาต ิ
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561 
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                                                ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านภาษาอังกฤษ 

ของนิสิตระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2562 
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         ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 

ในการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทยีบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

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

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ

บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 

2554จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี ้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการเทียบ

โอนผลการเรียน ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554”  

 ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

“คณะ” หมายถงึ  ส่วนงานตามมาตรา 7)3 ( และส่วนงาน

อื่น 

   ที่มีการจัดการเรียนการสอน 

  “คณะกรรมการ”   หมายถงึ คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน 

     “คณบดี”   หมายถงึ หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7)3 ( และ 

         หัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียน 

         การสอน 

   “นิสิต”    หมายถงึ นิสิตระดับบัณฑติศึกษา  

        มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เทียบโอนผลการเรียน 

   4.1  ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ีหรอืเทียบเท่าขึ้นไป 

   4.2  ต้องเป็น หรือเคยเป็น นิสิต/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า                      

ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง  

 ข้อ 5 นิสิตที่มีความประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนต้องยื่นคำร้องขอเทียบโอน ผลการเรียนพร้อม

หลักฐาน ที่กองบริการการการศึกษา โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา และคณะ

เจา้ของหลักสูตร 

 ข้อ 6 คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน 
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         การเทยีบโอนผลการเรียน ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย ให้คณะเจ้าของหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการเทียบโอนผลการเรยีน ต่อมหาวิทยาลัย 

ดังนี ้      

  6.1  คณบดีคณะเจ้าของหลักสูตร    เป็นประธานกรรมการ 

  6.2  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะที่เกี่ยวข้อง   เป็นกรรมการ 

  6.3  หัวหน้าสาขาวิชาหรอืประธานหลักสูตรหรอืผู้แทนที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ 

  6.4  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเจ้าของหลักสูตร  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ข้อ 7 เกณฑ์การเทยีบโอนผลการเรียน 

   7.1  การเทยีบโอนผลการเรียน ระหว่างการศึกษาในระบบ 

   7.1.1  รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่า

จากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

   7.1.2  รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิต ตาม

หลักสูตรที่ขอเทียบโอน 

   7.1.3  รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนือ้หาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาที่                 

ขอเทียบโอน 

   7.1.4  รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับขั้น B หรือระดับ

คะแนน 3.00 หรอืเทียบเท่า หรอือักษร S 

   7.1.5  จำนวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิต                       

ตามหลักสูตรที่ขอเทียบโอน 

   7.1.6  รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน จะไม่ถูกนำมาคำนวณหาค่า ระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

   7.1.7  นิสิตต้องมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร และลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต สำหรับนิสิตปรญิญา

โทแผน ข หรอืลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร สำหรับนิสิตปรญิญาโท แผน ก และปริญญาเอก  

   7 .1 .8   การบั น ทึ กผล การเรีย นที่ ได้ รับ อนุ มั ติ ให้ เที ยบ โอน  ให้ บั นทึ ก เป็ น  “ CA”                                        

(credit from academic institution)  

  2.7   การเทยีบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษานอกระบบ และ/หรอืการศึกษาตามอัธยาศัย 

   7.2.1  วิธีการประเมิน และการบันทึกผลการเรียน เพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา 

ประกอบด้วย 

    7.2.1.1  การทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) ให้บันทึก ผลการเรียน เป็น 

“CS” (credits from standardized test) 

    7.2.1.2  การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (non-standardized test) ให้

บันทึกผลการเรียน เป็น “CE” (credits from examination) 
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    7.2.1.3  ก ารป ระ เมิ น ก ารศึ ก ษ า /อ บ รม ที่ จั ด โด ย ห น่ วย งาน อื่ น ที่ ไม่ ใ ช่

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

training) 

    7.2.1.4  การเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ให้บันทึก ผลการเรียน เป็น “CP” 

(credits from portfolio) 

   7.2.2  ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับขั้น B หรอือักษร S 

   7.2.3  รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน จะไม่ถูกนำมาคำนวณหา ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

   7.2.4  จำนวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิต                         

ตามหลักสูตรที่ขอเทียบโอน 

   7.2.5  นิสิตต้องมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของ

ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร และลงทะเบียนเรยีนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต สำหรับนิสิตปริญญา

โทแผน ข หรอื ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร สำหรับนิสิตปรญิญาโท แผน ก และปริญญาเอก  

 ข้อ 8 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ เพราะพ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจากครบ

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา สามารถเทียบโอนผลการเรียน และ/หรอืผล

การสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยให้คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน พิจารณาเป็นกรณีๆไป 

 ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 
 

                                                  ประกาศ  ณ  วันที ่ 4  พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

 

 

 

         (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสรมิศรี) 

                      อธิการบดมีหาวิทยาลยัพะเยา 
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

ที ่
รายการ 

เกณฑ์ อว . 
หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2565 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

1. งานรายวิชา                   ไม่น้อยกว่า           24 30 27 33 27 33 

 1.1  หมวดวชิาพื้นฐาน     15 15 15 15 

 1.2  หมวดวชิาเฉพาะด้าน   ไมน่อ้ยกว่า                          12 18 12 18 

 1.2.1  วชิาเอกบังคับ   9 15 9 9 

 1.2.2  วชิาเอกเลอืก          ไมน่อ้ยกว่า    3 3 3 9 

2. วิทยานิพนธ์                 ไม่น้อยกว่า  12  12 - 12 - 

3. การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง      

 ไม่น้อยกวา่ 

 6 - 6 - 6 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ *   3* 3* 3* 3* 

จำนวนหนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกวา่ 36 36 39 39 39(3) 39(3) 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 สาระทีป่รับปรุง 

326711 ปรชัญา การบริหาร และกฎหมายสาธารณสุข                 

                                                           3(2-2-5) 

           Public Health Philosophy, Administration  

           and Law 

           ปรัชญาและแนวคิดระบบสาธารณสุขนโยบายของ

การสาธารณสุขของนานาประเทศและของประเทศไทย 

ประวัติศาสตร์องค์ประกอบในระบบสาธารณสุข  การ

เป รียบ เที ยบ ระบ บ ส าธ ารณ สุ ข ขอ งแต่ ล ะป ระ เท ศ 

วิวัฒนาการของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย การ

สาธารณสุขของโลกและประเทศไทย เปรียบเทียบทฤษฎีและ

ความหมายทางการบริหารหลักการและกระบวนการ

บรหิารงานสาธารณสุข การพัฒนาองค์การสาธารณสุข การ

พัฒนานโยบายการประเมินและการประกันคุณภาพในงาน

สาธารณสุข และบทบาทของกฎหมายสาธารณสุขกับการมี

สุขภาพดี 

           Philosophy and concepts in public health, Thailand 

and global health policy, Thailand and global public health 

history comparative, service and public health system 

components, comparison of national and international health, 

Thailand health system development, theory and definition of 

management, principle and process in public health 

administration, public health organizational development, 

policy development assessment and assurance in public 

health and role of public health law on health  

 

326711 ปรัชญา การบริหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

           การสาธารณสุข                             3(2-2-5) 

           Philosophy, Administration and Code of  

           Conduct for Public Health Profession 

            ปรัชญาและแนวคิดระบบสาธารณสุข นโยบายของ

การสาธารณสุขนานาประเทศและของประเทศไทย การ

เปรียบเทียบประวัติศาสตร์การสาธารณสุขไทยกับนานา

ประเทศ องค์ประกอบระบบบริการสาธารณสุข วิวัฒนาการ

ของระบบสาธารณสุขในประเทศไทยและนานาประเทศ การ

เปรียบเทียบระบบสาธารณสุขระดับชาติและนานาชาติ การ

ออกแบบระบบสุขภาพในอุดมคติ ทฤษฎีและหลักการบรหิาร

จัดการภาครัฐแนวใหม่ กลยุทธ์การพัฒนาระบบสุขภาพ

พอเพียง การพัฒนาองค์การสาธารณสุข การพัฒนา

นโยบายการประเมินและการประกันคุณ ภาพในงาน

สาธารณสุข จรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข บทบาท

ของกฎหมายสาธารณสุขกับการมีสุขภาพดี 

           Philosophy and concepts in public health, Thailand 

and global health policy, Thailand and global public health 

history comparative, public health service system 

components, Thailand and global health system development, 

comparison of national and international health system, ideal 

health system design, theories and principles of new public 

sector management, development strategy of sufficiency 

health system, public health organizational development, 

policy development assessment and assurance in public 

health, code of conduct for public health profession, role 

of public health law on health 

ปรับชื่อและ

คำอธิบายรายวิชา 

 

326712 สุขศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร์         3(2-2-5) 

           Health Education and Behavioral Science 

           หลักการ ทฤษฏี ขอบเขต แนวคิดพื้นฐานด้านสุข

ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขศึกษา

และพฤติกรรมศาสตร์ การสรา้งเสรมิสุขภาพในระบบบรกิาร

สุขภาพ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ กลวิธีทาง

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม การเฝ้า

ระวังปัญหาสุขภาพ การวิเคราะห์  สาเหตุและปัจจัยที่

เกี่ยวข้องพฤติกรรม การวางแผนงานโครงการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ การติดตามและประเมินผลโครงการสุข

ศึกษาและส่งเสรมิสุขภาพ บทบาทของนักสุขศึกษาในระบบริ

การสุขภาพ และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการให้สุข

326712 สุขศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร์         3(2-2-5) 

           Health Education and Behavioral Science 

           การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสาธารณสุขและ

พฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการ

สุขภาพ แนวคิดหลักการสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

จุดมุ่ งหมายของสุ ขศึ กษ ากั บการให้ บ ริก ารสุ ขภาพ 

แบบจำลอง ทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การ

วางแผน การดำเนินงานและการประเมินผลโครงการสุข

ศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขศึกษาและ

พฤติกรรมสุขภาพ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

           Analysis the causes of public health problems 

and health behaviors, health promotion in health service 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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ศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ 

           Concept, theory, basic of health education and 

health behavior, the relationship between health behavior 

and health education, health promotion in the health care 

system, health determinants, health education and health 

promotion methodology toward behavior of individuals, families, 

communities, and society, health surveillance, analysis, cause 

and factors related behavior, project planning health 

behavior, monitoring and evaluation of health education and 

health promotion, role of the health system, appropriate 

technology in health education to people of all groups 

system, concepts and principles health education and 

health behaviors, aim health education and health 

services, models, theories health education and 

behavioral sciences, planning, implementation and 

evaluation health education programs, research and 

development innovations in health education and health 

behaviors, application theories for health behavior 

modification at individual, family and community levels 

 

326713 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3(2-2-5) 

            Environmental Health and Occupational  

            Health 

            ความสำคัญของงานด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน การจัดการน้ำสะอาด การ

ควบคุมป้องกันมลพิษน้ำอากาศและเสียง การจัดการมูล

ฝอยชุมชน การสุขาภิบาลอาหาร การอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมสิ่งคุกคาม โรคจาก

สภาพแวดล้อมในการทำงาน การยศาสตร์ของผู้ประกอบ

อาชีพภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การจัดการ

สารเคมีกากของเสียอันตรายกากอุตสาหกรรม การจัดการ

มลพิษจากอุตสาหกรรม ความเสี่ยงทางสุขภาพ  การจัดการ

ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ การบริการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบอาชีพทั้งมวล  

            The importance of the field of environmental 

health, fundamental of environmental health, water supply 

management, air and noise pollution controls, community 

waste management, food sanitation, occupational health and 

safety, hazards prevention and control, occupational disease, 

ergonomics, in agricultural and industrial workers, industrial 

chemical and hazardous waste management, industrial 

pollution controls, health risk, emergency and disaster 

management, occupational health and safety service 

 

326713 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย     3(2-2-5) 

           Environmental Health and Occupational  

           Health 

 หลักการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในงาน

สาธารณสุข  การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค การ

ควบคุมป้องกันมลพิษอากาศและเสียง การจัดการมูลฝอยชุมชน 

การสุขาภิบาลและความปลอดภัยทางอาหาร การจัดการภาวะ

ฉุกเฉินและภัยพิบัติ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ

ทำงาน การป้องกันและควบคุมสิ่งคุกคาม การจัดการสุขภาพ

และโรคจากการทำงานในชุมชน การยศาสตร์ในการทำงาน 

การจัดการสารเคมีทางการเกษตร การตรวจความปลอดภัยใน

การทำงาน การบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้

ประกอบอาชีพทั้งมวล การประเมินและจัดการความเสี่ยงทาง

สุขภาพและสิ่ งแวดล้อม   นวัตกรรมการจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ประเด็นและแนวโน้มการวิจัย

ทางดา้นอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

Principles of occupational and environmental health 

in public health, water quality management for 

consumption, air pollution and noise control, community solid 

waste management, food safety and sanitation, emergency 

and disaster management, occupational health and safety at 

work, hazards prevention and control, management of 

health and occupational disease in the community 

management, occupational ergonomics, agricultural chemical 

management, work safety inspection, occupational health 

and safety services for all, environmental risk assessment 

and health impact assessment, innovation in environmental 

and occupational health management, issues and trends in 

environmental health and occupational health research. 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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326714 ระบาดวิทยาสำหรับการวางแผนนโยบาย 

           สาธารณสุข                                  3(2-2-5) 

           Epidemiology for Public Health Policy 

           ความสำคัญและขอบเขตของระบาดวิทยาธรรมชาติ

ของการเกิด โรคการประยุกต์ ใช้ ระบาดวิทยาในงาน

สาธารณสุขการวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทาง

ระบาดวิทยา การศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เพื่อหา

สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคการเฝ้าระวังและการ

สอบสวนโรค  สถิติในงานระบาดวิทยา Chi square, logistic 

regression และ Cox regression การประยุกต์แนวคิดของ

ระบาดวิทยาเพื่อการกำหนดนโยบาย 

           The importance and scope of epidemiology, 

natural history of disease, application of epidemiology in 

public health, measure in epidemiology, type of 

epidemiological study, study of causal association to 

determine disease risk factor, surveillance and disease 

investigation, statistics in epidemiology chi-square, logistic 

regression, Cox regression, apply epidemiological concept 

for public health policy 

326714  ระบาดวิทยาสำหรับการจัดการสุขภาพชุมชน  

                                                             3(2-2-5) 

           Epidemiology for Community Health  

           Management  

           หลักการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิด

โรค กลไกลการตอบสนองต่อสิ่งก่อโรคของร่างกาย วัคซีน

และภูมิคุ้มกันหมู่ ระบบลูกโซ่ความเย็น การวัดทางระบาด

วิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การศึกษาเชิง

นิเวศน์ การศึกษาภาคตัดขวาง การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบ

ย้อนหลัง การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า ระบาด

วิทยาโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อและ

โรคไร้เชื้อ การเฝ้าระวังโรคและการสอบสวนโรค การ

ประยุกต์ใชร้ะบาดวิทยาในการจัดการสุขภาพชุมชน   

          Principles of epidemiology, natural history of 

disease, body defense mechanism, vaccine and herd 

immunity, cool chain system, measure in epidemiology, 

data analysis and interpretation, ecological study, cross-

sectional study, case-control study, cohort study, 

epidemiology of emerging disease, re-emerging disease, 

epidemiology of infectious disease and non-infectious 

disease, disease surveillance and disease investigation, 

application of epidemiology for community health 

management 

ปรับรหัส ชื่อ และ

คำอธิบายรายวิชา 

 326715 สถิติและการวเิคราะห์ข้อมูลการวิจัยทาง        

           สาธารณสุข                                  3(2-2-5) 

             Statistical Data Analysis in Public Health  

            Research  

            การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติ สถิติพรรณนา

และสถิตอินุมาน สถิติวเิคราะห์แบบองิพารามิเตอร์และไม่อิง

พารามิ เตอร์ สถิติทางระบาดวิทยา การประยุกต์ ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน

สาธารณสุขและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การตรวจคัดกรองข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล  

            Statistical data analysis, descriptive and inferential 

statistics, parametric and non-parametric statistics, 

statistics in epidemiology, application of information 

technology for public health statistical data analysis, 

screening data test, data analysis and interpretation 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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326715 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวิทยาศาสตร์ 

           สุขภาพ                                        3(2-2-5) 

           Research Methodology and Statistics in  

           Health Science  

           นิยาม กระบวนทัศน์ ประเภทและกระบวนการวิจัย

ทางด้ านส าธารณ สุ ข  ปั ญ ห าการวิจั ย  ก ารท บท วน

วรรณกรรม การออกแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ การรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลและแปลผล วิธีการทดสอบ

สมมติฐาน สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล จริยธรรมการ

วิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย และ

การวิจารณ์บทความตีพมิพ์ในวารสารการวิจัย 

           Definition, paradigm, type and research process 

of public health, research problem, review literature, 

research design, population and sampling, research tools and 

verification, data collection, data analysis and interpretation, 

hypothesis test, descriptive and inferential statistics, application 

of computer programs for statistical data analysis, research 

ethics,  proposal writing, presentation, and comment of journal 

articles 

326721 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

                                                             3(2-2-5) 

           Research Methodology in Health Science 

           นิ ยาม  กระบวนทัศน์  ประเภท  รูปแบบ  และ

กระบวนการวิจัยทางด้านสาธารณสุข ปัญหาการวิจัยด้าน

สาธารณสุข การทบทวนวรรณกรรมและการวิจารณ์

บทความตีพิมพ์ในวารสารการวิจัย การออกแบบการวิจัย

ด้านสาธารณสุข การเขียนโครงร่างการวิจัย ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ การ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล จริยธรรม 

การวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย การประยุกต์ใช้ในการสร้าง

นวัตกรรมและการจัดการสุขภาพ 

 Definitions, paradigms, types, designs and 

research process of public health, public health research 

problem, review literature and comment on journal articles, 

public health research designing, proposal writing, population 

and sampling, research tools and verification, data collection, 

data analysis and interpretation, research ethics, presentation, 

applied for innovation and health management 

ปรับหมวดวิชา รหัส 

ชื่อ และคำอธบิาย

รายวิชา 

326721 การวางแผนและประเมนิระบบสุขภาพ  

                                                             3(2-2-5) 

           Planning and Evaluation of Health System  

               การวางแผนระบบสุ ขภาพ  แผนยุ ทธศาสตร์  

แผนปฏิบัติการ และโครงการ การประเมิน ผลผลิต ผลลัพธ์ 

และผลกระทบ ของระบบสุขภาพ การประเมินคุณภาพชีวิต 

การประเมินระบบบริการสาธารณสุข การประเมินระบบ

หลักประกันสุขภาพ การประเมินโครงการ รูปแบบการประเมิน

เชิงปริมาณและคุณภาพ เชิงมหภาค และจุลภาค  

           Health system planning, strategic planning, action 

planning and project, output, outcome and impact evaluation 

of health system, quality of life evaluation, health care 

system evaluation, health security system evaluation, 

project evaluation, evaluation patterns in quantitative and 

qualitative, evaluation patterns in macro and micro scale 

326722 การวางแผนและประเมนิระบบสุขภาพ   

                                                             3(2-2-5) 

           Planning and Health System Evaluation 

           การวิเคราะห์นโยบายสาธารณสุข การวางแผนระบบ

สุขภาพ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ทฤษฎีการประเมิน 

รูปแบบการประเมินเชิงปริมาณและคุณภาพ การประเมินผล

โครงการในระบบสุขภาพ การประเมินคุณภาพชีวิต การ

ประเมิ นระบบบ ริการสาธารณสุ ข การประเมิ นระบบ

หลักประกันสุขภาพ  

            Health policy analysis, health system planning, 

strategic planning, action planning, evaluation theory, 

evaluation patterns in quantitative and qualitative, health 

system project evaluation, quality of life evaluation, health 

care system evaluation, health security system evaluation 

ปรับรหัสและ

คำอธิบายรายวิชา 

326722 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ                     3(2-2-5) 

           Public Health Economics 

           แนวคิดและเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการ

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสาธารณสุขเพื่อการบริหารงาน

สาธารณสุข การให้บริการสุขภาพประชาชน การวิเคราะห์

 ปิดรายวิชา 
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อุปสงค์และอุปทานในการบริการสุขภาพ การศึกษาต้นทุนใน

การบริการสาธารณสุข ทรัพยากรด้านสาธารณสุขและ         

การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ

ด้านสุขภาพ ระบบสุขภาพทางเลือก อุตสาหกรรมสุขภาพ 

ตลาดของการให้บรกิารสุขภาพและเทคโนโลยทีางการแพทย์ 

           Concept and tool of economics for public health 

problem issues analysis in order to public health 

administration, population health services.  The demand 

and supply analysis in health services. The study in public 

health service cost to public health resources allocation for 

effective in health services. The alternative health system, 

health industrial, medical technology and health service 

marketing 

326723 การจัดการระบบสุขภาพ                 3(2-2-5) 

            Health System management 

            หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ ระบบสุขภาพ

และระบบบริการสุขภาพ การจัดระบบบริการสุขภาพของ

ประเทศไทย ทฤษฎีและทักษะในการจัดบริการสุขภาพ ได้แก่ 

การจัดการ ภาวะผู้นำ      การจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์กร

ทางด้ านสุ ขภาพ  การพัฒ นาบ ริการสุ ขภาพที่ มุ่ ง ให้

ความสำคัญกับบริการปฐมภูมิ คุณภาพของระบบบริการ

สุขภาพ  

            Concept of health development, health and 

health service systems, health service system in Thailand, 

theories and skills in health services management, leadership, 

strategic management in health organizations, improving 

health care that is focused on primary care, quality of 

health service system  

 ปิดรายวิชา 

326725 การฝกึจัดการสุขภาพชุมชน            3(0-9-3) 

           Community health management practicum 

           แนวคิด ทฤษฏี และหลักการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

การวินิจฉัยชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา ประเมินปัญหา

สุขภาพชุมชน การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การ

วางแผนแก้ไขการดำเนินงาน และการประเมินโครงการ

พัฒนาสุขภาพชุมชน โดยยึดแนวคิดกระบวนการแก้ปัญหา

แบบมีส่วนร่วม ทำงานเป็นทีมในวิชาชีพสาธารณสุขต่าง ๆ 

และชุมชน ผสมผสานทักษะด้านวิชาการกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสรมิสุขภาพ 

           Concepts, theories and principles of community 

health development, community health diagnosis, identifying, 

priority setting of health problems, project planning, 

326723 การฝกึจัดการสุขภาพชุมชน            3(0-9-3) 

            Community health management  

            practicum 

            ปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพชุมชน การวินิจฉัยชุมชน 

การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหาสุขภาพชุมชน การ

จัดลำดับความสำคัญของปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา การ

สร้างนวตกรรมเพื่อพัฒนาที่ ย่ังยืน การดำเนินงาน และการ

ประเมินผลนวตกรรม โดยยึดแนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาแบบ

มีส่วนร่วม ทำงานเป็นทีมในวิชาชีพสาธารณสุขต่าง ๆ และ

ชุมชน ผสมผสานทักษะด้านวิชาการ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ 

           Practicum in community health development, 

community health diagnosis, problem analysis, community 

ปรับรหัสรายวิชา 

แผนการศึกษา 

แผน ข โดยนำไปอยู่

ในชัน้ปีที่ 2  

ภาคการศึกษา ที่ 1 

เพื่อแก้ปญัหา

คุณสมบัติการสอบ

รวบยอด 
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implementation and evaluation including community 

participation in health development, concept of a participatory 

process, teamwork in health professional and community, 

integrated academic skills with local knowledge and 

culture for health development and health promotion 

health problem identification, health problems prioritizing, 

created innovation for sustainable development,  innovation 

implementation and evaluation using participatory problem 

solving  process, teamwork in health professional and 

community, integrated academic skills with local 

knowledge and culture for health development and health 

promotion 

326731 สังคมศาสตร์วทิยาการแพทย์และสาธารณสุข                                   

                                                             3(2-2-5) 

           Social Science in Medicine and Health           

           ก ร ะบ วน ทั ศ น์ ท า งสั ง ค ม เกี่ ย ว กั บ สุ ข ภ า พ 

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคม วัฒ นธรรม 

จิตวิทยา กับพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์แบบแผน

ความสัมพันธ์ขององค์กรทางการแพทย์ การบริหาร  

การให้บรกิารทางสาธารณสุข จริยธรรม   

           Social paradigm in health, relation aspect among 

social, culture, psychology on health behavior, relationship 

analysis on medical organization, administration, public 

health service and ethic  

 

326731 สังคมศาสตร์สุขภาพและการพัฒนาสุขภาพ 

           ท่ียั่งยืน                                         3(2-2-5) 

           Health Social Science and Sustainable  

           Health Development 

           ความหมายของสุขภาพและความเจ็บป่วย ความ

เป็นวิชาชีพ  ความเจ็บป่วยในฐานะปรากฏการณ์ทาง

วัฒนธรรมและสังคม ปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคม 

สุขภาพและความเจ็บป่วยในยุคโลกาภิวัตน์ พหุลักษณ์

การแพทย์และระบบสุขภาพกับการเปลี่ยนผ่านทางสังคม 

ประเด็นสำคัญทางมานุษยวิทยาการสาธารณสุข  หลัก

เศรษฐศาสตร์ในงานสาธารณสุข แนวคิด เป้าหมายและ

ตัวชี้ วัดความยั่งยืน  ความ เชื่อม โยงระหว่า งสุขภาพ

และความยั่งยืน แนวทางและหลักการความยั่งยืนที่

ม ีป ระสิท ธิภ าพ ในบ ริบ ท ข อง สุข ภ าพ  การประยุกต์

แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการสุขภาพ 

           Definitions of health and illness, profession, illness 

as cultural and social phenomena, social health 

determinant, health and illness in globalization, medical 

pluralism and health system among social change, 

important issues in medical anthropology, principal of 

health economics, concepts, goal and index of sustainable 

development, connection between health and sustainable 

development, guideline and principle of sufficiency 

sustainable development in health context, application 

concepts for innovation development and health 

management  

 

ปรับรหัสรายวิชา 

ชื่อวิชารายวิชา และ

คำอธิบายรายวิชา 

 326732  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ     

                                                             3(2-2-5)  

Strategic Management in Health 

Development     

             แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อ

พัฒนาสุขภาพ การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านสุขภาพ การนำกล

ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์

เปิดรายวิชาใหม่ 

เพิ่มรายวิชาเลือก 
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ในการพัฒนาสุขภาพ แนวโน้มการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการ

พัฒนาสุขภาพในอนาคต 

              Concept, principle of strategic management for 

health development, health development strategic 

analysis, strategic management implementation, control 

and evaluation of health development strategy, trend of 

strategic management for health development  

326732 สุขภาพโลก                                  3(2-2-5) 

            Global Health                                                   

            มิ ติ ของการสาธารณ สุ ขในระดับนานาชาติ  

ประวัติศาสตร์ของการสาธารณสุขในระดับโลก นโยบาย

หลักและรูปแบบในการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข ลำดับ

ความสำคัญในการดำเนินงานป้องกันในบริบทระดับชาติที่

แตกต่างกัน บทบาทของหน่วยงานสาธารณสุขระดับนานาชาติ 

ระบบการส่งต่อ การดูแลสุขภาพ ลำดับความสำคัญของ

ปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ทั้งในปัจจุบันและที่กลับมาเกิด

ซ้ำ การสาธารณสุขใหม่ที่ท้าทายที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ 

การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

  International dimensions of public health, 

historical perspective of public health in its global context, 

major policies and themes analyzed public health problems, 

prevention priorities in different national contexts.  role of 

international public health agencies, health care delivery systems, 

current and emerging global public health problems 

priorities, new public health challenges brought about by 

globalization, environmental changes and economic 

development 

 

326733 สุขภาพโลก                                  3(2-2-5) 

            Global Health                                                   

            มิ ติ ของการสาธารณ สุ ข ในระดั บนานาชาติ  

ประวัติศาสตร์ของการสาธารณสุขในระดับโลก นโยบาย

หลักและรูปแบบในการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขระดับ

นานาชาติ ลำดับความสำคัญในการดำเนินงานป้องกันใน

บริบทระดับชาติที่แตกต่างกัน บทบาทของหน่วยงานสาธารณสุข

ระดับนานาชาติ ระบบบริการสุขภาพในระดับนานาชาติ ลำดับ

ความสำคัญของปัญหาสาธารณสุขระดับโลกทั้งในปัจจุบัน

และที่กลับมาเกิดซ้ำ การสาธารณสุขใหม่ที่ท้าทายที่เกิดขึ้น

ในยุควิถีชีวิตใหม่  (New normal) การเปลี่ยนแปลงด้าน

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

            International dimensions of public health, 

historical perspective of public health in its global context, 

international major policies and themes analyzed public health 

problems, prevention priorities in different national contexts, role 

of international public health agencies, international health care 

delivery systems, current and emerging global public health 

problems priorities, new public health challenges brought 

about by new normal, environmental changes and 

economic development. 

ปรับรหัสวิชา และ

คำอธิบายรายวิชา 

326733 การประเมนิและการจัดการผลกระทบทาง 

           สุขภาพและการประเมนิความเสี่ยง    3(2-2-5) 

           Health Impact and risk Assessment and  

           Management 

           ห ลั ก ก า รป ร ะ เมิ น ผ ล ก ร ะท บ ท า ง สุ ข ภ า พ 

กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การประเมิน

คุณภาพชีวิตของประชาชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ นโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพ หลักการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การ

ประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน กระบวนการประเมิน

ความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยงทางสุขภาพ การจัดการ

ผลกระทบและความเสี่ยงทางสุขภาพ  

326734 การประเมนิและการจัดการความเสี่ยงทาง 

           สุขภาพ                                        3(2-2-5) 

           Health Risk Assessment and Management 

           หลักการ แนวคิดการประเมินความเสี่ ยงทาง

สุ ขภ าพ  สิ่ งคุ ก ค าม สุ ขภ าพ  ผล ก ระท บ ต่ อสุ ขภ าพ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ องค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ ขั้นตอนการ

ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การกำหนดค่ามาตรฐาน

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กระบวนการกำหนดค่ามาตรฐาน 

การรับรู้และการสื่อสารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

ทางสุขภาพ บทบาทเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับการประเมินผล

กระทบทางสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล

ปรับรหัสวิชา และ

คำอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 สาระทีป่รับปรุง 

            Principle of health Impact assessment, health Impact 

assessment process, quality of Life assessment, community 

participation of health impact assessment, health policy, 

principle of health risk assessment.  occupational risk 

assessment, risk assessment process, health risk 

communication, health impact and risk management 

 

กระทบทางสุขภาพ สามารถนำข้อมูลมานำเสนอและนำ

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการ

สุขภาพได้อย่างถูกต้อง กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยง

ทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 

            Principles, concepts of health risk assessment, 

health hazard, adverse health effects, relationship 

between environment and health, knowledge related to 

health risk assessment, health risk assessment 

procedures, setting up environmental and health 

standards, standard configuration process, risk perception 

and communication, health risk management, the role of 

public health officers in health impact assessment, 

legislation related to health impact assessment,  present 

information and apply knowledge to develop innovation 

and manage health properly, case studies of health and 

environmental risk assessments 

326724 การสัมมนาสาธารณสุข                  3(2-2-5) 

            Seminar Public Health   

            การวิเคราะห์ การวิจัย การสาธารณสุขและระบบ

สุขภาพ สุขภาวะสุขภาพ อุบัติการณ์ใหม่ของโรคติดเชือ้และ

โรคไร้เชื้อ พฤติกรรม สภาวะสภาพแวดล้อม การวางแผน

การประเมินนโยบายการดำเนินงานทางสาธารณสุข การ

วิพากษ์งานวิจัย 

           Analyzing, research, public health and health 

system, health being, new incident of infected diseases and 

non-infected diseases, behavior, environment, planning 

and evaluating health policy, research critique  

326735 การสัมมนาสาธารณสุข                  3(2-2-5) 

            Seminar Public Health   

            การวิเคราะห์ การสาธารณสุขและระบบสุขภาพ 

พฤติกรรมสุขภาพ อุบัติการณ์ใหม่ของโรคติดเชื้อและโรคไร้

เชือ้ สภาวะสภาพแวดล้อม การวางแผนการประเมินนโยบาย

การดำเนินงานสาธารณสุข การวิพากษ์งานวิจัยด้านสุขภาพ 

การ การสังเคราะห์ประเด็นปัญหาการวิจัย 

            Analyzing, public health and health system, health 

behavior, new incident of infected diseases and non-infected 

diseases, environment, planning and evaluating public 

health policy, health research critique, research problem 

synthesis 

ปรับหมวดวิชา และ

คำอธิบายรายวิชา 

326741 วทิยานิพนธ์                             12(0-36-18) 

           Thesis 

            การสร้างความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็น

ระบบ การแก้ไขปัญหา การตีพิมพ์เผยแพร่ และการสังเคราะห์

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข 

             Constructing new Knowledge by systematic research 

methodology, problem solving, publishing and policy 

recommendation synthesis in public health 

326741 วทิยานิพนธ์                             12(0-36-18) 

           Thesis 

            การสร้างความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็น

ระบบ การแก้ไขปัญหา การตีพิมพ์เผยแพร่ และการสังเคราะห์

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข 

            Constructing new Knowledge by systematic research 

methodology, problem solving, publishing and policy 

recommendation synthesis in public health 

 

326742 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง          6(0-18-9) 

            Independent study 

             การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ การอภิปราย การ

เผยแพร่ การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในหัวข้อ

326742 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง          6(0-18-9) 

            Independent study 

             การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ การอภิปราย การ

เผยแพร่ การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในหัวข้อ
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 สาระทีป่รับปรุง 

ทางด้านสาธารณสุข  

              Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, 

report writing, presenting, discussing, publishing, policy 

recommendation synthesis in public health issue 

ทางด้านสาธารณสุข  

             Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, 

report writing, presenting, discussing, publishing, policy 

recommendation synthesis in public health issue 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

แผน ก 2 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับ

ระดับบัณฑิตศกึษา  

(ไมน่ับหน่วยกิต) 

3(2-0-6) 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับ

ระดับบัณฑิตศกึษา  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

3(2-0-6) 

326711 ปรัชญาและการบริหาร

สาธารณสุข 

3(2-2-5) 326711 ปรัชญา การบริหาร และ

จรรยาบรรณวชิาชีพสาธารณสุข 

3(2-2-5) 

326712 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 326712 สุขศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

326713 อนามัยสิ่งแวดลอ้มและ 

อาชีวอนามัย 

3(2-2-5) 326713 อนามัยสิ่งแวดลอ้มและอาชีวอ

นามัย 

3(2-2-5) 

326714 ระบาดวทิยาสำหรับการ

วางแผนนโยบายสาธารณสขุ 

3(2-2-5) 326721 ระบาดวทิยาสำหรับการจัดการ

สุขภาพชุมชน 

3(2-2-5) 

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

    

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

326715 ระเบียบวธีิวิจัยและสถิติ 

ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3(2-2-5) 326714 ระเบียบวธีิวิจัยทางวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

3(2-2-5) 

326721 การวางแผนและการประเมิน

ระบบสุขภาพ 

3(2-2-5) 326715 สถิตแิละการวเิคราะห์ข้อมูลการ

วจิัยทางสาธารณสุข 

3(2-2-5) 

326722 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 326722 การวางแผนและการประเมิน

ระบบสุขภาพ 

3(2-2-5) 

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

      

รวม 12 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

326741 วทิยานพินธ์ 6 หน่วยกิต 326741 วทิยานพินธ์ 6 หน่วยกิต 

326725 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน 3(1-6-5) 326723 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน 3(0-9-3) 

รวม 9 หน่วยกติ รวม 9 หน่วยกติ 

    

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

326741 วทิยานพินธ์ 6 หน่วยกิต 326741 วทิยานพินธ์ 6 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกติ รวม 6 หน่วยกติ 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

แผน ข  

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับ

ระดับบัณฑิตศกึษา 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

3(3-0-6) 

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับ 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

3(3-0-6) 

 

326711 ปรัชญาและการบริหาร

สาธารณสุข 

3(2-2-5) 326711 ปรัชญา การบริหาร และ

จรรยาบรรณวชิาชีพ

สาธารณสุข 

3(2-2-5) 

326712 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 326712 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

326713 อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

และอาชีวอนามัย 

3(2-2-5) 326713 อนามัยสิ่งแวดลอ้มและ 

อาชีวอนามัย 

3(2-2-5) 

326714 ระบาดวทิยาสำหรับการ

วางแผนนโยบายสาธารณสขุ 

3(2-2-5) 326721 ระบาดวทิยาสำหรับการจัดการ

สุขภาพชุมชน 

3(2-2-5) 

      

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

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

326715 ระเบียบวธีิวิจัยและสถิติ 

ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3(2-2-5) 326714 ระเบียบวธีิวิจัยทาง

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

3(2-2-5) 

326721 การวางแผนและการประเมิน

ระบบสุขภาพ 

3(2-2-5) 326715 สถิตแิละการวเิคราะห์ข้อมูล

การวจิัยทางสาธารณสุข 

3(2-2-5) 

326722 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 326722 การวางแผนและการประเมิน

ระบบสุขภาพ 

3(2-2-5) 

รวม 9 หน่วยกติ รวม 9 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

326723 การจัดการระบบสุขภาพ 3(2-2-5) 326723 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน 3(0-9-3) 

326724 การสัมมนาสาธารณสุข 3(2-2-5) 326742 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 1 หน่วยกิต 

326725 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน  3(0-9-3) 326XXX วชิาเอกเลอืก 3(X-X-X) 

326742 การศึกษาค้นควา้ 

ด้วยตนเอง 

1 หน่วยกิต 326XXX วชิาเอกเลอืก 3(X-X-X) 

รวม 10 หน่วยกิต รวม 10 หน่วยกิต 

    

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

326742 การศึกษาค้นควา้ 

ด้วยตนเอง 

5 หน่วยกิต 326742 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 5 หน่วยกิต 

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

รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก จ 

คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ผลสรุปจากการประชุมกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

๑.ผู้ร่วมประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ  แหลมหลัก  ประธานหลักสูตร 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  จูหวา้  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกลู มะโนทน  อาจารย์ผู้สอนดา้นสาธารณสุข 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทววีรรณ ศรีสุขคำ  อาจารย์ผู้สอนดา้นสาธารณสุข 

๖. ดร.สุทธิชัย  ศิรินวล    อาจารย์ผู้สอนดา้นสาธารณสุข 

๗. ผู้ช่วยศาสตาราจารย์ ดร.ธนัช กนกเทศ  อาจารย์ ม.นเรศวร (ตัวแทนนักวชิาการ) 

๘. ดร.ปริญญา จิตอร่าม    อาจารย์ (ตัวแทนสภาวิชาชพี) 

๙. นายวรศลิป์  ผลัดมาลา    สาธารณสุขอำเภอ (ตัวแทนผู้ใชบั้ณฑิต) 

๒.สาระสำคัญของการประชมุ 

๒.๑ คุณสมบัตท่ีิพึงประสงค์ของมหาบัณฑิต 

๑) ตามมุมมองของตัวแทนนักวิชาการ 

 ๑.๑) สมรรถนะด้านการพัฒนานโยบายและแผนสำหรับการจัดการด้านสุขภาพ 

 ๑.๒) สมรรถนะด้านการกำหนดแผนงานด้านสังคมและพฤตกิรรมสุขภาพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 ๑.๓) สมรรถนะด้านการควบคมุโรคและระบาดวทิยาในระดับกลางถงึระดับสูง ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 ๑.๔) สมรรถนะด้านการจัดการสภาพแวดลอ้มและปัจจัยกำหนดสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑.๕) สมรรถนะด้านการวิจัยและการใชส้ถิตใินการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับกลางถึงสูง 

๒) ตามมุมมองของตัวแทนวชิาชีพ 

 ๒.๑) มคีวามสามารถในการวจิัยเพื่อแกไ้ขปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพในชุมแบบมสี่วนร่วม 

 ๒.๒) มคีวามสามารถและทักษะในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 ๒.๓) มีความรู้และประยุกต์ใช ้การออกแบบการวจิัยหรือการออกแบบการศกึษาทางระบาดวิทยา ท่ีสอดรับ

กับปัญหาและวถิีของชุมชน 

 ๒.๔) มคีวามสามารถในการบูรณการข้ามศาสตร์และศาสตร์ท่ีใกล้เคียงสู่การปฏบัิตงิาน 

 ๒.๕) มภีาวะการนำตามบทบาทหน้าท่ีและสถานการณ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นท่ียอมรับของทีม 

 ๒.๖) มีคุณธรรมในการทำงานท่ีสอดคล้องกับตำแหน่ง หน้าท่ี และบทบาทของตนเอง คงไว้ซึ่ง

จรยิธรรม จรรยาบรรณ 

 ๓) ตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ตอ้งการบัณฑิตท่ี 

  ๓.๑) มีวิจารณญาณและเป็นระบบ มีความคิดเชิงวิพากษ์ สามารถในการคิด วิเคราะห์ พิจารณา 

ประเมินและตัดสนิใจข้อมูลท่ีได้รับอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

 ๓.๒) ท่ีมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการนำเสนอ

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมที่เหมาะสม เลือกใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล และเข้าใจระบบระ เบียบวิธีคิดหรือ 

แนวทางการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ได้ 

 ๓.๓) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญในเนื้อหาวิชาทางสาธารณสุขศาสตร์ 

สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะและการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับการแก้ไข
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ปัญหา และสามารถติดตามความก้าวหน้าทางสาธารณสุขศาสตร์ รวมท้ังนำไปประยุกต์ใชก้ับอาชีพการงานได้ พร้อมท้ัง

สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

 ๓.๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม และ

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 

 ๓.๕) มคีวามรับผิดชอบ มีวนิัยในการทำงาน รู้จักกาลเทศะ  และมีความวิริยะ อุตสาหะ 

 ๔) การสังเคราะห์ในท่ีประชุม 

 ๔.๑) เลอืกหลักการสำคัญในศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขสำหรับการวเิคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนานโยบาย 

วางแผน ดำเนินการ และประเมินผลระบบสุขภาพด้วยความรู้ทักษะท่ีเป็นองค์รวม  

 ๔.๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนานโยบาย วางแผน ดำเนินการ 

และประเมินผลระบบสุขภาพ (Psychomotor Domain) 

 ๔.๓) สามารถจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ    

 ๔.๔) แสดงออกซึ่งพฤตกิรรมทางด้านคุณธรรมจรยิธรรม และปฏบัิตงิานตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 ๔.๕) แสวงหาความรู้ใหม่และศกึษาตลอดชีวิต 
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๒.๒ ข้อมูลสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลักสูตร (Stakeholders) 

ความคดิเห็นต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ศษิย์ปัจจุบัน ศษิย์เก่า ผู้ใชบั้ณฑิต รวม 3 กลุ่ม 

คาด 

หวัง 

ปัจจุ

บัน 

ผล 

ต่าง 

คาด 

หวัง 

ปัจจุ

บัน 

ผล 

ต่าง 

คาด 

หวัง 

ปัจจุ

บัน 

ผล 

ต่าง 

คาด 

หวัง 

ปัจจุ

บัน 

ผล 

ต่าง 

1. มีความรู้ในศาสตร์ทางสาธารณสุขเพื่อเป็นนักจัดการสุขภาพท่ีมี

คุณภาพโดยสามารถวเิคราะห์ วจิัยเพื่อพัฒนานโยบาย วางแผน 

ดำเนนิการ และประเมินผลระบบสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.50 3.81 0.69 4.39 4.17 0.22 4.60 4.13 0.47 4.47 4.04 0.43 

2. สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขในการ

วเิคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนานโยบาย วางแผน ดำเนนิการ และ

ประเมินผลระบบสุขภาพด้วยความรู้ทักษะท่ีเป็นองค์รวมโดยเฉพาะ

ทักษะทางคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.46 3.77 0.69 4.28 4.25 0.03 4.40 4.40 0 4.36 4.12 0.24 

3. ใชก้ระบวนคดิวจิารณญาณในการแกปั้ญหาสุขภาพและพัฒนางาน

ด้านการสาธารณสุขได้อย่างเป็นระบบ 

4.54 3.96 0.58 4.50 4.19 0.31 4.47 4.20 0.27 4.51 4.12 0.39 

4. มีเจตคติท่ีดแีละปฏบัิตตินให้ถูกตอ้ง และสามารถดำรงตนในฐานะ

นักจัดการสุขภาพ และสมาชิกในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

4.58 4.15 0.43 4.44 4.31 0.13 4.27 4.27 0 4.45 4.25 0.2 

5. มีความรับผิดชอบ มีคณุธรรมจรยิธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณ

ในการดำเนินงาน 

4.54 4.27 0.27 4.61 4.44 0.17 4.33 4.47 -0.14 4.53 4.39 0.14 

6. เป็นผู้แสวงหาความรูใ้หม่และศกึษาดว้ยตนเองตลอดชวีติ 4.58 3.96 0.62 4.47 4.33 0.14 4.40 4.40 0 4.49 4.22 0.27 
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รายวิชาที่ต้องการ 

รายวชิา 

ค่าเฉลี่ของคะแนนความตอ้งการ 

ลำดับ ศษิย์

ปัจจุบัน 

ศษิย์

เก่า 

ผู้ใช้

บัณฑิต 

รวม  

3 กลุ่ม 

ปรัชญา การบริหาร และกฎหมายสาธารณสุข 4.31 4.17 4.33 4.25 9 

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 4.45 4.42 4.53 4.45 5 

อนามัยสิ่งแวดลอ้มและอาชีวอนามัย 4.46 4.44 4.47 4.45 5 

ระบาดวทิยาสำหรับการวางแผนนโยบายสาธารณสุข 4.52 4.61 4.73 4.61 1 

ระเบียบวธีิวิจัยและสถิตทิางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4.42 4.53 4.67 4.52 3 

การวางแผนและการประเมินระบบสุขภาพ 4.46 4.58 4.60 4.55 2 

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 4.08 4.23 4.00 4.13 15 

การสัมมนาสาธารณสุข 4.35 4.58 4.47 4.48 4 

การจัดการระบบสุขภาพ 4.08 4.25 4.20 4.18 13 

สังคมวทิยาการแพทย์และสาธารณสุข 4.12 4.36 4.20 4.25 9 

สุขภาพโลก 4.23 4.26 4.07 4.21 12 

การประเมินและการจัดการผลกระทบทางสุขภาพและการ

ประเมินความเสี่ยง 

4.23 4.42 4.27 4.32 8 

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑิตศกึษา 4.35 4.19 4.13 4.23 11 

วทิยานพินธ์ (แผน ก) 4.95 4.31 4.21 4.17 14 

การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง (แผน ข) 4.32 4.50 4.38 4.42 7 
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รายวิชาที่ต้องการเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหลักสูตร 

กลุ่ม รายวิชาที่ต้องการเพิ่ม ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา 

ศษิย์ปัจจุบัน - Classic literature 

- ภาษาอังกฤษสำหรับงานวจิัย 

- การจัดการเร่ืองร้องเรียนทางสาธารณสุข 

- ทางด้านการบริหาร ด้านการปกครอง 

ด้านสังคม หรอื รัฐประศาสนศาสตร์ 

- การบริหารงานดา้นสาธารณสุข  

- การวางแผนงาน 

- แยกวิชาระเบียบวธีิวิจัย กับสถิติ 

- ลดช่ัวโมงการ lecture basic knowledge 

- แนะนำตำราให้นิสติอ่านเอง แล้วมา discussion 

กันในหอ้งเรียน 

- ถ่ายทอดความรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

- เนน้ลงปฏบัิตงิานในชุมชน โดยนำความรูไ้ป

ประยุกต์ใช้มากขึ้น 

- ไม่เนน้เฉพาะการสาธารณสุขท่ีอยู่ในหน่วย

บริการของสาธารณสุขเท่านั้น ควรมองถึงบริบท

งานสาธารณสุขในบทบาทของ อปท.ดว้ย 

- เวลาเรียนในแต่ละวิชานอ้ยเกินไป 

ศษิย์เก่า - การพูดในท่ีชุมชน 

- ระบาดวทิยาโรคไม่ตดิต่อเรือ้รัง 

- ระบบประกันสุขภาพ 

- การบริหารสาธารณสุข และกฎหมายท่ีใช้

ในงานสาธารณสุข 

- มานุษยวิทยา 

- การควบคุมป้องกันโรคอุบัตใิหม่ 

- การจัดการระบบการส่งเสริมสุขภาพ 

- เทคโนโลย ีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 

- ให้ทุนต่อปริญญาเอก 

- ปรับหลักสูตรให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงใน

สถานการณ์ปัจจุบัน 

- อาจารย์ผู้สอนควรมเีป้าหมายท่ีชัดเจนต่อการ

พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกบัวสิัยทัศน์ท่ีต้ังไว้ 

- มกีารฝึกงานในหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

- มกีารศึกษาต่อเนื่องในหลักสตูร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กับทางสาธารณสุข 

- มกีารแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นสาธารณสุข และศษิย์เก่าจบ

ปริญญาโทในพืน้ท่ี 

- ให้ผู้เรียนมอีสิระในการเข้าเรียน หรือการ

ออนไลน์ 

ผู้ใชบั้ณฑิต - คอมพิวเตอร์ 

- เทคโนโลยสีารสนเทศในระบบสาธารณสุข 

- เนน้ให้สอนการพัฒนาทฤษฎสีู่การปฏบัิติจรงิ  

๒.๓ เนือ้หาสาระสำคัญตามพระราชบัญญัติวิชาชพีการสาธารณสุขชุมชน 

 ๑) กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน  

๒) กลุ่มป้องกันโรค ควบคุม ระบาดวิทยา สถิตแิละการวิจัยทางด้านสาธารณสุข  

๓) กลุ่มตรวจประเมิน บำบัดโรคเบือ้งต้น ดูแลช่วยเหลอืฟืน้ฟูสภาพ และการส่งต่อ  

๔) กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 

๕) กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแพทย์และ สาธารณสุข  
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                                                        ภาคผนวก ฉ 

                               รายงานการประชุมวพิากษ์หลักสูตร 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

กรรมการผู้วิพากษ์ 

1. รองศาสตรจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล 

4. ดร.นายแพทย์ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ 

5. นายแพทย์ พิเชษฐ์ บัญญัติ 

เนื้อหา ข้อพิจารณา ข้อเสนอแนะ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 รหัส และชื่อหลักสูตร 

 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

1.2 ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

1.3 วิชาเอก  ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

1.4 จำนวนหน่วยกติที่เรยีน

ตลอดหลักสูตร 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1.ควรจัดเพียง 36 หน่วยกติกพ็อ (3) 

 

1.5 รูปแบบของหลักสูตร  ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1.ถา้ทำเป็นหลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual) ก็จะ

เป็นประโยชนใ์นอนาคต สามารถสอนนสิิต

ต่างชาตไิดโ้ดยไมต่้องทำหลักสูตรนานาชาตอิีก 

(1) 

 

1.6 สถานภาพของหลักสูตร

และการพจิารณาอนุมตัิ/

เห็นชอบหลักสูตร 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

1.7 ความพรอ้มในการ

เผยแพร่หลักสูตรทีม่ีคุณภาพ

และมาตรฐาน  

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
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1.8 อาชีพที่สามารถปฏิบตัิได้

หลังสำเร็จการศึกษา  

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1.เพิ่มอาชีพอิสระด้านสาธารณสุข (3) 

 

1.9 ชื่อ-นามสกุล เลข

ประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง 

และคุณวุฒกิารศึกษาของ

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1.ตำแหน่ง อ.ดร.ประจวบ แหลมหลัก เป็น

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ผศ.ดร.สมคดิ จูหวา้ ไม่มี

วุฒิสาธารณสุขศาสตร์ในระดบัปรญิญาตร ี(1) 

2.ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของ อ.ประจวบ สบ.

ของ มสธ.นา่จะเป็น ส.บ.(2) 

3.ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. อาจารย์ 2 ทา่น 

(3) 

1.10 สถานที่จดัการเรียนการ

สอน 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1.ควรเปิดกว้างเป็นระบบออนไลนห์รอืรูปแบบ

อื่น ๆ แบบ New Normal (3) 

1.11 สถานการณ์ภายนอก

หรอืการพัฒนาที่จำเปน็ต้อง

นำมาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1.ให้กล่าวถงึการเปลีย่นแปลงทางสงัคมด้าน 

COVID19 ที่มีผลกระทบต่อพฒันาหลักสูตร (1) 

2.เพิ่มเตมิประเดน็ของสถานการณ์ของโรค

อุบัติใหม่ที่สง่ผลต่อการจัดการระบบสุขภาพให้

สอดคลอ้งกับสถานการณ์ดงักล่าว (2) 

3.ยาวไป ควรปรับให้กระชับตรงประเด็น 

เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม วิถีชุมชน สำคัญ

และสถานการณ์เฉพาะประเดน็ให้กระชับ มยี่อ

หน้าบ้าง เพือ่เป้าหมายในการวางแผน

หลักสูตรต่อไปพอแล้ว เพิ่มในส่วนของโรค

อุบัติใหม่ (โควดิ19) ส่งผลกระทบอย่างไร (3)  

4.น่าจะเพิ่มประเด็นการระบาดของโรคโควดิ 

19 ซึ่งเปน็ Pandemic และสง่ผลกระทบกับทุก

ประเทศ (4) 

5.น่าจะกล่าวถงึเรื่องโรคอุบัตใิหม ่อุบัติซ้ำหรอื 

เรื่อง Health Emergency Nospa คอื

นักวชิาการสาธารณสุขมีบทบาทมาก (5)    

1.12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 

แล ะ  1 1 .2  ต่ อ ก ารพั ฒ น า

หลักสูตรและความเกี่ยวข้อง

กับพันธกจิของสถาบัน 

 ผ่าน 

 มขี้อเสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1.เพิ่มเตมิประเด็นที่เกดิจาก 1.11 ใหส้อดคล้อง

กัน (2) 

2.ผลกระทบจากโรคอุบัติใหม ่(โควดิ19) (3) 

3.ตอบโจทย์การพัฒนาหลักสตูรเพื่อเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม อยา่งไร (3) 

4.น่าจะเพิ่มประเด็นความสอดคล้องกับ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปด้านสุขภาพ 

และปฏิญญาแอสตาน่าว่าด้วยการสาธารณสุข

มูลฐาน (4) 

1 .1 3  ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ

หลั กสูตรอื่ นที่ เปิ ดสอนใน

ค ณ ะ  / ภ า ค วิ ช า อื่ น ข อ ง

สถาบัน 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1.มีพมิพ์คำวา่ “คณะ คณะ” ซำ้กันในข้อ 13.1 

(5) 

1.14 การบรหิารจัดการ  ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1.ดูวุฒิอาจารยใ์หต้รงกัน (3) 

2.ในเอกสารพมิพ์เป็นหัวขอ้ 13.4 นา่จะเป็น 

 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของ

หลักสูตร 

2.1 ปรัชญา ความสำคัญ และ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

 

1.ใหดู้ปรัชญาของมหาวิทยาลยัและของ

กระทรวง อว.ด้วย (1) 

2.แผน 12 รัฐบาลให้ปรับ พ.ศ.ใหม่แล้ว (1) 

3.วัตถุประสงค์ควรแทรกคำว่านวัตกรรมด้วย

เพราะ PLO มีคำนี ้(1) 

4.ควรตอบโจทย ์(3) 

4.1 มีเนือ้หาใดและร่างหลักสตูรและตอบโจทย์

ของปัญหานีห้รอืไม ่

4.2 ถา้ไม่มหีลักสตูรจะเกดิปญัหาใดตามมา

บ้าง 

4.3 มหีลักสตูรเกดิผลดีอะไรบา้ง 

โดยนำเสนอเนือ้หามุ่งไปที่ความสำคัญของ

หลักสูตร 

5. ELO6 สุนทรยีภาพมสีอนในรายวิชาใด

หรอืไม ่(3) 

2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง  ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1.ดา้นวิจัยให้เพิ่มกลยุทธ์บูรณาการวิจัยกับ

การเรียนการสอน (1) 

2.มีขอ้คาดเคลื่อนของตัวเลขข้อต่าง ๆ (3) 

3.แผนฯ ขอ้ 4 และ 5 ทำไมกลยุทธ์และ

หลักฐาน/ตัวบง่ชีเ้รียงลำดับแปลก ๆ (4) 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัด

การศึกษา การดำเนินการ 

และโครงสร้างของหลักสูตร 

3.1 ระบบการจัดการศึกษา 

 

 

 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

 

 

1.ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 ใหต้ัดคำวา่ “ชัน้สูง” ออก 

(สถาบันการศึกษาชั้นสูง หนา้ 22) (2) 

2.ภาคฤดูรอ้นควรเปิดกว้างไวบ้้าง (3) 

3.เวลาเรียนควรเปิดกว้างไว้บา้ง (3) 

4.การคัดเลือกใชร้ะบบ ป.โท หรอื ป.ตร ี(3) 

3.2 การดำเนินการหลักสูตร  ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1.ควรมีการกำหนดคุณสมบตัใิห้รับผู้เรยีนจบ

ปรญิญาตรสีาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สุขภาพ หรอืสาขาที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อควบคุม

คุณภาพการรับเข้าศึกษา (1) 

2.งบประมาณรับนอ้ยมาก (1,800,000) งบ

รายจ่ายสูงมาก (6,210,200) จะไหวเหรอ (3) 

3.ระบบการเรียนควรเปิดกว้างแบบออนไลน์

หรอืระบบอื่น ๆ  

4.ข้อ 2.2.1 น่าจะตดัคำว่า “ชัน้สูง” ออก (5) 

3.3 หลักสตูรและอาจารย์

ผู้สอน 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1.เขียนวา่จำนวนหน่วยกติไม่นอ้ยกว่า 140 

หน่วยกติ (หน้า 24) (1) (2) (3) (4) (5) 

2.วิชาสุขศึกษาลพฤติกรรมศาสตร์ควรเป็นการ

ส่งเสรมิสุขภาพมากกว่า เพราะจะครอบคลุม

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

3.เช็ควุฒิการศึกษาให้ถูกต้อง (1) 

4.ปรับรูปแบบให้เหมือนกันในหน้า 27 

(326715) (2) 

5.ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจำ

หลักสูตรหน้า 39 ลำดับที ่2 นาวสางทวีวรรณ 

วุฒิการศึกษา สบ.ของ มสธ.จะเป็น (ส.บ.) 

ลำดับที ่4 (สบ.ของ มสธ.) ลำดับที่ 5 (การจัด

เรียงลำดับวุฒิ) ลำดับที่ 6 (วฒุิ มสธ.และ การ

จัดเรียงลำดับวุฒิ) ลำดับที ่9 (การจัด

เรียงลำดับวุฒิ) ลำดับที่ 12 (วฒุิ มสธ.) ลำดับ

ที่ 13 (วุฒ ิมสธ.) ลำดับที่ 15 (วุฒ ิมสธ.และ 

การจัดเรียงลำดับวุฒิ) และหน้า 45 วุฒิ

การศึกษาของอาจารย์พิเศษ  (2)  
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6. เสนอให้ปรับเหลือ 36 หนว่ยพอแล้ว 

3.4 องค์ประกอบเก่ียวกับ

ประสบการณ์ภาคสนาม 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

3.5 ขอ้กำหนดเก่ียวกับการ

ทำโครงงานหรอืงานวิจยั 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การสอน และการ

ประเมินผล 

4.1 การพัฒนาคุณลักษณะ

พิเศษของนสิิต 

 

 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

 

1.เสนอให้เปดิกวา้งทัง้ในช้ันเรยีนและนอกชัน้

เรียนในระบบอื่น ๆ ตามรูปแบบ New Normal 

(3) 

2.สนุทรยีภาพมีรายวิชาสอนตามรูปแบบที่

เสนอหรอืไม ่(3) 

4.2 ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่

คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcome: 

PLOs) 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1.ดูรูปแบบของสุนทรยีภาพวา่มีรายวิชาหรอื

กจิกรรมใดบ้างหรอืไม ่

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ใน

การประเมินผลนิสติ 

5.1 กฎระเบียบหรอื

หลักเกณฑ์ในการให้ระดับ

คะแนน 

 

 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

 

1.ตรวจสอบเนือ้หาข้อ 3.2 ยังเป็น ป.ตรอียู ่(3) 

5.2 กระบวนการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

5.3 เกณฑ์การสำเร็จ

การศึกษาตามหลักสตูร 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

หมวดท่ี 6 การพัฒนา

คณาจารย ์

6.1 การเตรยีมการสำหรับ

อาจารยใ์หม ่

 

 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
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6.2 การพัฒนาความรูแ้ละ

ทักษะให้แก่คณาจารย ์

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

หมวดท่ี 7 การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

7.1 การกำกับมาตรฐาน 

 

 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

7.2 บัณฑติ  ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

7.3 นสิิต  ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

7.4 คณาจารย ์  ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

7.5 หลักสูตร การเรยีนการ

สอน การประเมินผู้เรียน 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1.ตรวจสอบด้วยกรรมการฯ เป็นชุดเดียวกัน

หรอืไม ่(3) 

7.6 สิง่สนับสนนุการเรียนรู้  ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1.ข้อ 6.2 ตอนทา้ย เป็นรายการอะไร (ดังนี)้ 

(3) 

2.ข้อ 6.3 ใช้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์หรอื

คณะสาธารณสุขศาสตร ์(3) 

7.7 ตัวบ่งชีผ้ลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

หมวดท่ี 8 การประเมินและ

ปรับปรุงการดำเนินการ

ของหลักสูตร 

8.1 การประเมินประสิทธิผล

ของการสอน 

 

 

 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

8.2 การประเมินหลักสตูรใน

ภาพรวม 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
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8.3 การประเมินผลการ

ดำเนินงานตามรายละเอยีด

หลักสูตร 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1.ใช้ของ ป.ตร ีหรอื ป.โท ดูตรวจสอบ (3) 

8.4 การทบทวนผลการ

ประเมินและวางแผนปรับปรุง

หลักสูตร 

 ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ผ่าน 

 มีขอ้เสนอแนะหรอื

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1.ถา้เป็นหลักสตูร Bilingual แล้วจะช่วยให้นสิิต

ชาวต่างชาติเขา้มาเรยีน เปน็การพัฒนานิสติไป

ด้วยและไมต่้องทำหลักสูตรนานาชาตอิีก (1) 

2.แผน ข ไม่ค่อยอยากแนะนำให้เปิดควรเปิด

เป็น 2 กลุ่ม คอื Academic กบักลุ่ม 

Professional เพราะ IS ที่ทำก็เทียบเท่า

วิทยานิพนธ์อยู่แล้ว (1) 

3.ขอให้ตรวจสอบการใสต่ำแหน่งทางวิชาการ

ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ

หลักสูตรให้เป็นปัจจุบนัทั้งในส่วนเอกสารหนา้ 

(2)  

4.ตรวจสอบหน้า 39-43 (อาจารย์พิเศษ) (2) 

5.ควรพัฒนาให้เขา้กับสถานการณ์โรคอุบัติ

ใหม่เช่น โควดิ19 หรอืสถานการณ์อื่น ๆ ที่

อาจจะตามมาในอนาคต เช่น AI หรอื IT 

รูปแบบใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงของ New 

Normal หรอื Disruption ของระบบทั้งโลกใน

ขณะนีด้้วย 

6.การเรียนการสอนในรูปแบบใหม ่ๆ จะ

เกิดขึ้นจะปรับปรุงหลักสูตรให้รองรับได้

อย่างไร เช่น สอนออนไลน ์สอนกลับทาง  

สอนแบบไม่สอน ฯลฯ 

7.ควรกำหนดภาพหรอืกรอบสมรรถนะหลัก

ของมหาบัณฑิตให้เห็นภาพชดั จาก PLO 10 

ข้อ ให้เห็นหรอืจดจำไดง้่ายว่าอะไรเป็นลักษณะ

เด่นของนักศึกษาจากหลักสตูรนี้ของ ม.พะเยา 
 

 



166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ประวัติและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ 

Assoc. Prof.Katekaew Seangpraw, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวเกษแก้ว เสียงเพราะ 

รหัสประจำตัวประชาชน 34513001XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3322 

Email katekaew.se@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 

 

สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑติ (นานาชาติ)   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2550 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สุขศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรบัณฑติ (สุขศกึษา)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย  

Choowanthanapakorn, M., Seangpraw, K. (2020). Factors that Related to Decision Making on 

Thai Traditional Massage Services in the Elderly, Phayao Province. Journal of Health 

Education, Volume 43 Number 1, page 87-99. 

Auttama, N., Seangpraw, K. (2019). Factors Predictor Health Literacy among Older Adults with 

Risk Hypertension Disease, Phayao Province. Journal of Health Education, Volume 42 

Number 2, page 75-85. 
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Tonchoy, P., Seangpraw, K. (2019). Factors Associated with Musculoskeletal Disorders among 

Lychee Farmers, Phayao Province. Journal of Health Education. Volume 42 Number 1, 

page 119-134. 

Seangpraw, K., Auttama, N., Tonchoy, P., Pudpong, S. (2018). A model development of 

community participatory in holistic health promotion for elderly in rural area of Phayao 

province. Journal of Public Health, Volume 48 Number 2, page 113-126. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรสีุขคำ 

Assist. Prof.Taweewun Srisookkum, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวทววีรรณ ศรสีุขคำ 

รหัสประจำตัวประชาชน 36599006XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3234 

E-mail toon8066@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศึกษา)  

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2535 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การเจรญิพันธุ์และวางแผนประชากร)

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2531 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2527 ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ช้ันสูง  

(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 

จังหวัดพิษณุโลก 

 

 ผลงานวิจัย  

ทววีรรณ ศรสีุขคำ, กิตติยา ไทยธวัช, อรทัย เกตุขาว, สุนันทา ตั้งนิตพิงศ,์ เพ็ญนิภัท นภีรังค์, 

และณัฏฐินี นันทาทอง. (2563). ผลของโปรแกรมการช่วยฟืน้คืนชีพขั้นพืน้ฐานต่อความรู้

และการปฏิบัติการช่วยฟืน้คืนชีพขั้นพืน้ฐานของกลุ่มผูสู้งอายุโรงเรยีนผูสู้งอายุ ตำบลแม่กา 

จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัย

mailto:toon8066@hotmail.com
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ราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวติในยุค Disruptive 

Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หน้า 1195-1202. 

ทววีรรณ ศรสีุขคำ, เทียนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวิชา, สุนันทา 

ตั้งนิตพิงศ,์ และ สุรางคนา ไชยรินคำ. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และ

การวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวติในยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), 

หนา้ 1211-1218. 

ทววีรรณ ศรสีุขคำ และสมคิด จูหว้า. (2562). การพัฒนารูปแบบการดูแลก่อนนำส่ง

สถานพยาบาลแบบมีส่วนร่วมสำหรับผูสู้งอายุในเขตลุ่มนำ้แม่ตำ๋ จังหวัดพะเยา. 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 13 

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562), หนา้ 307-319.  

ทววีรรณ ศรสีุขคำ และรัตนา ทรัพย์บำเรอ. (2562). ปัจจัยทางประชากร ความสามารถของ

ตนเองและความฉลาดทางสุขภาพในการใชส้ารเคมีกำจัดศัตรูพืช. รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (7-8 กุมภาพันธ์ 2562), หนา้ 1044-1063.  

เสนีย์ พระโพธิ ์และทววีรรณ ศรีสุขคำ. (2562). การพัฒนารูปแบบการทำงานของพยาบาล

ชุมชน ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย. วารสารสำนักงานควบคุมโรคที่ 10 

อุบลราชธานี, ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562), หน้า 5-18.  

Danai Jearakul, Orathai Srithongtharn, Taweewun Srisukham, and Aomtip Ponboobpha. 

(2020). The development of changing Health behavior program at-risk people for 

diabetes mellitus in the area of disease prevention and control region 10th Ubon 

Ratchathani. Journal of Public Health and Development, 2020, Volume 18 Number 

3, page 28-37.  

Srisookkum, T. And Sapbamrer, R. (2020). Health Symptoms and Health Literacy of 

Pesticides Used among Thai Cornfield Farmers. Iran J Public Health, Volume 49 

Number 11, page 2095-2102. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทยีนทอง ต๊ะแก้ว 

Assist. Prof.Tienthong Takaew, Ph.D. 

ชื่อ-สกุล ภาษาไทย นางสาวเทยีนทอง ต๊ะแก้ว 

รหัสประจำตัวประชาชน 35101004XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2  

ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2  

ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3234 

085-0397179 

Email Tienthong.tk@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2544 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2557 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2538 วิทยาศาสตรบัณฑติ (สุขศกึษา)  

สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

ผลงานวิจัย 

ศรีสังวาลย์ ศรีทรายคำ และเทยีนทอง ต๊ะแก้ว. (2564). การบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป        

ของเทศบาลในจังหวัดลำพูน. วารสารวิชาการ ชมรมสาธารณสุข แห่งประเทศไทย,               

หนา้ 143-148. 

ระพีพรรณ วุฒิเอ้ย และเทยีนทอง ต๊ะแก้ว. (2564). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะ 

แห่งตนต่อพฤตกิรรมการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลแม่องิ อำเภอ 

ภูกามยาว จังหวัดพะเยา. วารสารสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, หนา้

102-114.        
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ทวีวรรณ ศรสีุขคำ, เทยีนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวชิา,  

สุนันทา  ตั้งนิตพิงศ์ และสุรางคนา ไชยรินคำ. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา. รายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

“ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” (9-10 

กรกฎาคม 2563), หน้า 1211-1218. 

ประภัสสร ศรีนวลวงค์ และเทยีนทอง ต๊ะแก้ว. (2562). ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับความรุนแรงของ

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ของผูร้ับบริการในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 5 “ชาตเิข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วย

การวิจัยและพัฒนา” วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร (26 กรกฎาคม 2562),           

หนา้ 49-60. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงนิ จันทรมณี 

Assist. Prof.Namngern Chantaramanee, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายน้ำเงิน จันทรมณี 

รหัสประจำตัวประชาชน 36601001XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 086-661-9919 

Email namngern.ch@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมทางการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2550 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2551 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรบัณฑติ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

 

ผลงานวิจัย 

ณัฐพงศ์ ม้าเทศ นัฐพงษ์ อุดนัน ณัฐกานต์ เกิดพร เสาวลักษณ์ แจม้สว่าง สายฝน ผุดผ่อง พรรณวดี  

สิงห์แก้ว ศุภกาญจน์ แก่นท้าว ประกาศิต ทอนช่วย น้ำเงนิ จันทรมณี และ ศศวิิมล  

บุตรสีเขียว.(2562). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับในการลดความ
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สั่นสะเทือนของพนักงานที่ใช้เครื่องบล็อกลมในอู่ซ่อมรถยนต์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา. วารสารวิชาการของสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 

(ส.อ.ป). ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 , 38-42. 

ธราดล โพธิษา, น้ำเงิน จันทรมณี,* ทวีวรรณ ศรีสุขคำ. (2563). ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์ต่อการ

จัดการตนเองในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคความดันโลหิตสูง ตำบลแม่กา 

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3, 22-33. 

เกรียงไกร หนูเล็ก, พจนารถ สุมาลัย, อัศจรรย์ ทิตาวงศ์ และ น้ำเงิน จันทรมณ*ี. (2564). การ

รับรู้ภาวะสุขภาพ พฤติกรรม ต้นทุนเเละผลตอบเเทนของเกษตรกรปลูกข้าว แบบเกษตร

เคมีกับเกษตรอินทรีย์ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา. วารสารการพัฒนา

ชุมชนและคุณภาพชวีิต. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1, 146-157. 

ธราดล โพธิษา, น้ำเงิน จันทรมณี,* ทวีวรรณ ศรีสุขคำ. (2564). ปัจจัยทำนายความร่วมมือใน

การใช้ยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา. ปีที่ 13 

ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน, 400-411. 

ชลธิดา เทพหินลัพ, น้ำเงิน จันทรมณี, รักษิต สุทธิพงษ์, วรรณกร พรประเสริฐ, (2564) การ

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป เพื่อ

เสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา , วารสารศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ: ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มิถุนายน , 67-81. 

นรินธน์ นนทมาลย์, นริศรา เสือคล้าย, ชลธิดา เทพหินลัพ, น้ำเงิน จันทรมณ,ี กัลวรา ภูมลิา 

และณัฐพงษ์ พรมวงษ์. (2564). การสำรวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ตามความต้องการของคณาจารย์. วารสารศกึษาศาสตร์ มสธ., ปีที่ 

14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564. 115- 127. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง 
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ชื่อ-สกุล นายปฏิพัทธ์ วงค์เรือง 

รหัสประจำตัวประชาชน 15799001XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666  

08-7729-5085 

Email Patipat7@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

 

พ.ศ. 2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

พ.ศ. 2554 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)  

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรบัณฑติ (เคมี)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิจัย 

Sangkham, S., Thongtip, S. and Vongruang, P. (2021). Influence of air pollution and 

meteorological factors on the spread of COVID-19 in the Bangkok Metropolitan Region 

and Air Quality during the Outbreak. Environmental Research (June 2021), Volume 197 

Number 2021, Article number 111104. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111104 
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Thongtip, S., Sangkham, S., Srivichai, P. and Vongruang, P. (2021). Association between Noise 

Exposure and Quality of Life among People Living Near Stone-Mortar Factories, Phayao 

Province, Northern Thailand. Environment and Natural Resources Journal (March - April 

2021), Volume 19 Number 2, page 95-102. 

Chaitiang, N. and Vongruang, P. (2020). Condom use behavior among reproductive age in 

Phayao province. Public Health & Health Laws Journal (January - June 2020), Volume 6 

Number 1, page 21-32. 

Lamluk, P., Vongruang, P., Siragnirn, P., Pusuwan, P., Tonchoy, P., Chaitiang, N., 

Wongmanakun, S., Jaengpromma, P., Katekhaw, O., and Muengchang, W. (2020). Model 

of Interprofessional Health Care in Khunkuan Sub-district, Pong District, Phayao Province. 

Academic Journal of Community Public Health (July – September 2020), Volume 6 

Number 3, page 185-195. 

Vongruang, P. and Pimonsree, S. (2020). Biomass burning sources and their contributions to 

PM10 concentrations over countries in mainland Southeast Asia during a smog episode. 

Atmospheric Environment (May 2020), Volume 228 Number 1, Article number 117414. 

Peangta, P., Vongruang, P. and Pimonsree, S. (2018). Modeling of particulate matter less than 

2.5 microns (PM2.5) concentration in Phayao during smog episode. Proceedings of the 

17th National Environmental Conference, Udon Thani, Thailand. (May 2018), page 35-36. 

Pimonsree, S. and Vongruang, P. (2018). Impact of biomass burning and its control on particulate 

matter over a city in mainland Southeast Asia during a smog episode. Atmospheric 

Environment (September 2018), Volume 195, page 196-209. 

Pimonsree, S., Vongruang, P. and Sumitsawan, S. (2018). Modified biomass burning emission in 

modeling system with fire radiative power: Simulation of particulate matter in Mainland 

Southeast Asia during smog episode. Atmospheric Pollution Research (January 2018), 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ แหลมหลัก 

Assist. Prof.Prachuab Lamluk, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล ภาษาไทย นายประจวบ แหลมหลัก 

รหัสประจำตัวประชาชน 36405003XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้

โดยสะดวก 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3321 

089-2690829 

Email Drpj999@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

พ.ศ. 2548 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การศกึษานอกระบบ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545 ศกึษาศาสตรบัณฑิต (การศกึษานอกระบบ)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวดันนทบุรี 

พ.ศ.2543 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ.2537 สังคมศาสตรมหาบัณฑติ (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)  

มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2533 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
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ผลงานวิจัย 

ภคภณ แสนเตชะ และประจวบ แหลมหลัก. (2563). ผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

 ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนดิที่ 2 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารสุขศึกษา, ปี

ที่ 43 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563), หนา้ 150-164. 

  ประจวบ แหลมหลัก, ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง, พงศธร ศิลาเงิน, ภากรณ์ ภู่สุวรรณ, ประกาศิต ทอนช่วย, 

ณรงค์ ใจเที่ยง, แสงชัย วงศ์มานะกูล, พงศ์นเรศ แจ้งพรมมา, อรทัย เกตุขาว และวริิญญา  

เมอืงช้าง. (2563). รูปแบบการดูแลสุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพในตำบลขุนควร อำเภอปง 

จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 

2563), หนา้ 185-195. 

 ธนวัฒน ์สมบูรณ์, อนุกูล มะโนทน, สมคิด จูหว้า และ ประจวบ แหลมหลัก. (2562). ผลของ

โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการเลกิบุหรี่โดยประยุกต์ ทฤษฎคีวามสามารถตนเองและ

แรงสนับสนุนทางสังคม: กรณีศึกษาตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง. วารสารวิชาการ

สาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562), หนา้ 84-93. 

 ณัฐธิดา ฝีปากเพราะ, กมลชนก คำยอดม่วง, ชญานุช จันทร์ตน้, ปวันรัตน์ สีชอล์ค, ภควด ี 

ขันทะกสกิรรม, ศิริพร ต๋ันธรรม, ศิริรัตน์ คงพล และประจวบ แหลมหลัก. (2561). ปัจจัย

ทำนายความต้ังใจการใช้กัญชาในกระบวนการรักษาความเจ็บป่วยของนสิิตสาขาวิชาอนามัย

ชุมชน. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา, ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - 

เมษายน 2561), หนา้ 91-103. 

 ประจวบ แหลมหลัก, เพชราภรณ์ ชัชวรัตน์, และสรวิศ บุญญฐี. (2561). แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาล  

การสาธารณสุข และการศึกษา, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561), หนา้ 97-107. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า 
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ชื่อ-สกุล ภาษาไทย นายสมคดิ จูหว้า 
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ตำแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้

โดยสะดวก 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3318 

081-6757359 

Email sjuwa@hotmaill.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2540 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยราชภัฎพบิูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ.2537 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

 

ผลงานวิจัย 

ทวีวรรณ ศรสีุขคำ และสมคดิ จูหว้า. (2562). การพัฒนารูปแบบการดูแลก่อนนำส่งสถานพยาบาล

แบบมีส่วนร่วมสำหรับผูสู้งอายุในเขตลุ่มน้ำแม่ต๋ำ จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2, หน้าที่ 

307-319.   
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ธนวัฒน์ สมบูรณ,์ อนุกูล มะโนทน, สมคดิ จูหวา้ และ ประจวบ แหลมหลัก. (2562). ผลของ

โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกบุหรี่โดยประยุกต์ ทฤษฎีความสามารถตนเองและ

แรงสนับสนุนทางสังคม: กรณีศึกษาตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง. 

วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562), หนา้ที ่

84-93. 

สมคดิ จูหว้า, รุ่ง วงศ์วัฒน์ และ อนุกูล มะโนทน. (2562). ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการ

บริโภคพืชผกัของประชาชนที่อาศัยรอบหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา. 

วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรธีรรมราช, ปีที่ 38 ฉบับที่ 1, หน้าที่ 53-64. 

สมคดิ จูหว้า, รุ่ง วงศ์วัฒน์ และ อนุกูล มะโนทน. (2562). ประสิทธิผลของโปรแกรมการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเครื่องมือ “ปิงปองจราจรชีวติ 7 สี” ต่อความรู ้การรับรู้

ตามทฤษฎีความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมระดับความรุนแรง

ของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง ในพืน้ที่ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัด

พะเยา. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปีที่ 39 ฉบับที่ 2, หน้าที่ 127–141. 

สมคดิ จูหว้า, รุ่ง วงศ์วัฒน์ และ อนุกูล มะโนทน. (2562). การประเมนิและจัดการความเสี่ยงทาง

สุขภาพจากการบริโภคสัตว์น้ำในกว๊านพะเยา ของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบกว๊านพะเยา

จังหวัดพะเยา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยราชภัฎอุดรธานี, ปีที่ 7 

ฉบับที่ 1, หนา้ที่ 1-16. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี 

Assist. Prof.Somchai Jadsri, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายสมชาย จาดศรี 

รหัสประจำตัวประชาชน 36498001XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน  

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้

โดยสะดวก 

สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน  

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3322  

083-4521688 

Email somchai.ja@up.ac.th  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2549 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตรอ้น) 

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2536 วิทยาศาตรมหาบัณฑติ (อายุรศาสตร์เขตรอ้น) 

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2527 วิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคนิคการแพทย์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย  

ณัฐราช ยะราช และสมชาย จาดศร.ี (2564). ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาล

สะสมในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลจุน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, หน้า 2034-2046. 

 

mailto:somchai.ja@up.ac.th
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นิรสา สุขแท้, ภูธนัส ยงสบืชาติ, รัชฎษวรรณ การะพิงค์, รัชดาพร สังข์วิเศษ, เจนจริา วรรณวารี,  

ณัฐริกา เตรอด, ดารุณี โพธิ์ด้วง, มนัสนันท์ บุญมี, สมชาย จาดศรี และสุทธิชัย ศิรินวล. 

(2564). ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สมาร์ทโฟนของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา. รายงาน 

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด

พะเยา, หน้า 2219-2231. 

เจนจริา ชอบธรรม, ปฏิพัทธ์ วงศ์เรือง, ณรงค์ ใจเที่ยง และสมชาย จาดศรี. (2563). แนวโน้มทาง

ระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2522-2561. วารสารสาธารณสุข

ล้านนา, ปีที่ 16 ฉบับที่ 2, หนา้ 25-35. 

ภาณุมาศ คำชุม และสมชาย จาดศรี. (2562). ผลของโปรแกรมการใหท้ันตสุขศกึษาที่มตี่อประสิทธิผล

การป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ 

จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครัง้ที่ 8 

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, หน้า856-868. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ 

Assist. Prof.Sakesun Thongtip, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายเสกสรรค์  ทองติ๊บ 

รหัสประจำตัวประชาชน 36498001XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์อาจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้

โดยสะดวก 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3322  

081-5912510 

Email sake_115@hotmail.com  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2551 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2549 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรบัณฑติ (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร  

 

ผลงานวิจัย  

Duangkerd, R., Thongtip, S., Danpaiboon, N., Kanthawee, P., Tananpa, R., and Danpaiboon, A. 

(2021). Health Service system accessibility of Border Area Community: Thailand-Laos 

PDR (Phayao-Xaiyaburee). Disease Control Journal, Volume 47 Number 1, (In press).  
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Thongtip, S., Sangkham, S., Srivichai, P., and Vongruang, P. (2021). Association between Noise 

Exposure and Quality of Life among People Living Near Stone-Mortar Factories, Phayao 

Province, Northern Thailand. Environment and Natural Resources Journal, Volume 19 

Number 2, (In press). 

Sapbamrer, R., Thongtip, S., Khacha-ananda, S., Sittitoon, N., and Wunnapuk, K. (2020). 

Changes in lung function and respiratory symptoms during pesticide spraying season 

among male sprayers. Archives of Environmental and Occupational Health, Volume 75 

Number 2, page 88-97.  

Sangkham, S. and Thongtip, S. (2020). Prevalence and risk factors of musculoskeletal symptoms 

among municipal solid waste workers in Phayao Province, Northern Thailand. Journal of 

Medical Technology and Physical Therapy, Volume 32 Number 1, page 110-130.  

Thongtip, S., Sangkham, S., and Sukpromson, R. (2020). Factors associated with occupational 

hearing loss among stone-mortar workers in Phayao Province, Northern Thailand. Journal 

of Health Science and Medical Research, Volume 38 Number 3, page 213-219.  

Thongtip, S., Siviroj, P., Deesomchok, A., Wisetborisut, A., and Prapamontol, T. (2020). 

Crystalline silica exposure and air quality perception of residents living around home stone 

factories. SAINS MALAYSIANA, Volume 49 Number 3, page 573-581.  

Thongtip, S., Siviroj, P., Prapamontol, T., Deesomchok, A., Wisetborisut, A., Nangola, S., and 

Khacha-ananda, S. (2020). A suitable biomarker of effect, club cell protein 16, from 

crystalline silica exposure among Thai stone-carving workers. Toxicology and industrial 

health. Volume 36 Number 3, page 287–296.  

Thongtip, S. (2019). Factors related to preventive behavior of hearing loss among stone mortar 

workers, Phayao Province. EAU Heritage Journal Science and Technology, Volume 13 

Number 3, page 80-93  

Thongtip, S., and Pitakpong, A. (2019). Relationship between perception of noise protection and 

the use of hearing protection devices among stone-mortar workers in Phayao Province. 

Srinagarind Medical Journal, Volume 34 Number 2, page 155-160. 

Thongtip, S. and Silangirn, P. (2019). Assessment of occupational noise during stone carving and 

mortar in workers in Phayao Province. Journal of Medicine and Health Sciences, Volume 

26 Number 1, page 38-47.  
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Thongtip, S., Siviroj, P., Deesomchok, A., Prapamontol, T., Wisetborisut, A., and Khacha-ananda, 

S. (2019). Effect of high silica exposure on respiratory disorders among stone-mortar 

workers in Northern Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public 

Health. Volume 50 Number 2, page 401-410.  

Thongtip, S., Siviroj, P., Deesomchok, A., Wisetborisut, A., and Prapamontol, T. (2019). 

Association of health-related quality of life with residential distance from home stone-

mortar factories in Northern Thailand.  Environmental Asia, Volume 12 Number 3, page 

140-150.  
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน 

Assist. Prof. Anukool Manoton, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายอนุกูล มะโนทน 

รหัสประจำตัวประชาชน 36407004XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุข

ศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน  

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้

โดยสะดวก 

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุข

ศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน  

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 091-8404884 

Email koolsabuy@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2556 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2541 ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (การส่งเสริมสุขภาพ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

    พ.ศ. 2538  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

           

ผลงานวิจัย 

อภชิญา พอสม และอนุกูล มะโนทน. (2564). พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดัน 

โลหติสูง ตำบลแมตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยพะเยา, หน้า 464-465.  
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อริสรา บุญรักษา และอนุกูล มะโนทน. (2564). ปัจจัยที่มผีลต่อการหกล้มในผู้สูงอายุตำบลแม่อิง 

อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยพะเยา, หนา้ 409-411.  

ธนวัฒน ์สมบูรณ์, อนุกูล มะโนทน, ประจวบ แหลมหลัก และสมคิด จูหว้า. (2562). ผลของโปรแกรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฏคีวามสามารถตนเองและแรง

สนับสนุนทางสังคม: กรณีศึกษาตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง. วารสารวิชาการ

สาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 5 ฉบับที่ 3, หน้า 83-93. 

อนุกูล มะโนทน, สมคิด จูหวา และรุง วงศวัฒน์. (2562). การพัฒนาวิธีการคุ้มครองสุขภาพผูไ้ม่สูบ

บุหรี่ในสถานบริการสาธารณสุขจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง. วารสารการพยาบาลและ

สุขภาพ, ปีที่ 13 ฉบับที่ 3, หนา้ 106-117. 
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มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้

โดยสะดวก 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุข

ศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 
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พ.ศ. 2558  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรบัณฑติ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

  
ผลงานวิจัย 

ดารินทร์ ทองวันดี และอรัณย์ภัค พทิักษ์พงษ์. (2563). การสำรวจสุขาภบิาลอาหารในโรงอาหาร: 

กรณีศกึษาในบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 “วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสรา้งสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”. (28 กุมภาพันธ์ 2563) ณ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย, หนา้ 440-448. 
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อรณัย์ภัค พทิักษ์พงษ ์และเศรษฐชาติ วงศ์ใหญ่. (2563). ผลของการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อ

ด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคและอุบัติเหตุของพนักงานเก็บขนขยะ 

เทศบาลเมอืงพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครัง้ที่ 2 ประจำปี 2563 “วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” (28 กุมภาพันธ์ 2563) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย, หนา้ 425-439. 

อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์, ดลวัฒน์ ธรรมจันทา, วาสิตา ผาทอง, ศริิวรรณ เจริญทิม และ เสาวลักษณ์ 

บุญฟ้าฮ่าม. (2562). การเปรียบเทียบอุณหภูมิการดูดซับฟอสเฟตโดยใช้เปลือกไข่ไก่. รายงาน

สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 

“วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสรา้งสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” (20 เมษายน 2562)  

 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย, หนา้ 342-348. 

เสกสรรค์ ทองติ๊บ และอรัณย์ภัค พทิักษ์พงษ์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การป้องกันเสียง

ดังและการใชอุ้ปกรณ์ป้องกันเสียงดังของผูป้ระกอบอาชีพทำครกหิน จังหวัดพะเยา.  

 ศรนีครินทร์เวชสาร, ปีที่ 34 ฉบับที่ 2, หน้า 155-160. 

Arunpak Pitakpong. (2021). The Chemical Properties and the Combustion Duration of Fuel 

Briquettes from Corn Kernel Residues, Thailand. Turkish Journal of Computer and 

Mathematics Education, Volume 12 Number 8, page 2340-2344. 

Arunpak Pitakpong. (2020). Effluent Quality Monitoring in Petrol Stations: Northern Thailand. 

Indian Journal of Science and Technology, Volume 13 Number 01, page 40-50. 

A., Pitakpong. (2019). Diversity of Epiphytic Lichen in University of Phayao, Thailand. Advances in 

Ecological and Environmental Research, Volume 4 Number 10, page 259–268. 

A., Pitakpong and S., Parnmen. (2019). Quantification of Active Compounds of Edible Mushrooms 

in University of Phayao, Thailand. Advances in Ecological and Environmental Research, 

Volume 4 Number 9, page 247–257. 

A., Pitakpong and S., Parnmen. (2019). Quantification of Active Compounds of Edible Mushrooms 

in University of Phayao, Thailand. Advances in Ecological and Environmental Research, 

Volume 4 Number 9, page 247–257. 

Arunpak Pitakpong and Jinnanat Chaika. (2019). Behavioral use of chemical pesticide effecting 

on farmer health in Maepuem sub- district area at Phayao Province, Thailand. 

International Journal of Current Science and Technology, Volume 7 Number 02(a), page 

679-684. 
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สถานที่ติดต่อได้

โดยสะดวก 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  
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พ.ศ. 2563 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม)  

มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2548 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545 สาธารณสุขศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 
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ปิยะวดี ศรีวขิัย และเสกสรรค์ ทองติ๊บ. การใชป้ระโยชน์กากตะกอนน้ำเสียจากโรงงานผลติแป้งมันสำ

ปะหลังัเป็นวัสดุผสมในอิฐมอญ. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี), ปีที่ 13 ฉบับที่ 25 (มกราคม - มิถุนายน 2564), หนา้ 1-11. 

Srivichai P., and Thongtip S. (2021). Optimization of mixing speed and retention time affecting 

biogas production from starchy sediment using response surface methodology. 

Songklanakarin Journal of Science and Technology (May – Jun). Volume 43 Number 3, 

page 767-773. 

Thongtip, S., Sangkham, S., Srivichai, P. and Vongruang, P. (2021). Association between Noise 

Exposure and Quality of Life among People Living Near Stone-Mortar Factories, Phayao 

Province, Northern Thailand. Environment and Natural Resources Journal (March - April 

2021), Volume 19 Number 2, page 95-102. 

Piyavadee Srivichai and Chumaporn Rodsrida. (2020). Factors affecting anaerobic digestion 

efficiency to produce biogas. RMUTI JOURNAL Science and Technology, Volume 13 Number 

3, page 162-175. 

Piyavadee Srivichai and Chumaporn Rodsrida. (2020). The application of wastes from modified 

tapioca starch plant to produce the renewable energy using one stage anaerobic digestion 

system. The Journal of Applied Science, Volume 19 Number 1, page 124-138. DOI: 

https://doi.org/10.14416/j.appsci. 2020.01.010 

Piyavadee Srivichai and Orathai Chavalparit. (2019). OPTIMIZATION OF BIOGAS PRODUCTION 

FROM CO-DIGESTION OF WASTE ACTIVATED SLUDGE AND MODIFIED TAPIOCA STARCH 

SLUDGE. Proceedings of the Ninth International Conference – GEOMATE 2018: 

Geotechnique, Construction Materials and Environment, Tokyo, Japan (20-22 November 

2019), page 1160-1167. 
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สถานที่ติดต่อได้

โดยสะดวก 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3313 

Email shompoo_koy@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ. 2562  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย)  

(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด

นครปฐม 

พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  

(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)  

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรบัณฑติ  

(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)  

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด

ชลบุรี 
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ณัฐพงศ์ ม้าเทศ, นัฐพงษ์ อุดนัน, ณัฐกานต์ เกิดพร, เสาวลักษณ์ แจ้มสว่าง, สายฝน ผุดผ่อง, พรรณวดี 

สิงห์แก้ว, ศุภกาญจน์ แก่นท้าว, ประกาศติ ทอนช่วย, น้ำเงิน จันทรมณี และศศิวิมล  

 บุตรสีเขียว. (2562). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับในการลดความสั่นสะเทือน

ของพนักงานที่ใช้เครื่องบล็อกลมในอู่ซ่อมรถยนต์ อำเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา. 

วารสารวิชาการของสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป). ปีที่ 4  

 ฉบับที ่1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562), หน้า 38-42. 

Pattaraporn Khamrin , Sorawit Boonyathee , Sasivimol Bootsikeaw , Parichat Ong-Artborirak, and 

Katekaew Seangpraw . (2021). Factors Associated with Health Literacy, Self-Efficacy, 

Social Support, and Oral Health Care Behaviors Among Elderly in Northern Border 

Community Thailand.  Clinical Interventions in Aging (22 July 2021), Volume 2021 Number 

16, page 1427-1437. DOI: 10.2147/CIA.S320900 

Supakan Kantow, Katekaew Seangpraw, Parichat Ong-artborirak, Prakasit Tonchoy, Nisarat 

Auttama, Sasivimol Bootsikeaw, Monchanok Choowanthanapakorn (2021). Risk Factors 

Associated with Fall Awareness, Falls, and Quality of Life Among Ethnic Minority Older Adults 

in Upper Northern Thailand. Clinical Interventions in Aging (2 October 2021), Volume 2021 

Number 16, Page 1777-1788. 

Kongtip, P., Nankongnab, N., Mahaboonpeeti, R., Bootsikeaw, S., Batsungnoen, K., Hanchenlaksh, 

C., Woskie, S. (2018). Differences among Thai agricultural workers’ health, working 

conditions, and pesticide use by farm type. Annals of Work Exposures and Health, Volume 62 

Number 2, page 167-181.  
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สถานที่ทำงาน สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา 

อำเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้

โดยสะดวก 

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา 

อำเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 7020 
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Email sorawit.bo@up.ac.th, sorawit.bo@cpird.in.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2560 วุฒิบัตรแสดงความรูค้วามชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เวชศาสตร์

ครอบครัว) 

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2556 แพทยศาสตรบัณฑติ (เกียรตินยิมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
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ผลงานวิจัย 

ณรงค ใจเที่ยง, สุทธิชัย ศิรินวล, สมคิด จูหวา, ปฏิพัทธ วงคเรือง และสรวิศ บุญญฐี. (2564). 

รูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงคดานสุขภาพเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของนสิิต
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ศริิพร ปั้นรูป, ณรงค์ ใจเที่ยง และสรวิศ บุญญฐี. (2563). ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากรและนิสติในมหาวิทยาลัย
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- ธันวาคม 2562), หน้า 54-63. 
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พะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้

โดยสะดวก 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2565 2566

6 

2567 2568 2569 
1 นางสาวเกษแกว้ 

เสียงเพราะ 

34513001XXXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Public Health 

สาธารณสุขศาสตร์ 

สุขศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

สถาบันราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

2557 

2550 

2546 

360 360 360 360 360 

2 นางสาวทววีรรณ  

ศรีสุขคำ 

36599006XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

 

ส.บ. 

ป.พย.ส. 

ประชากรศึกษา 

การเจรญิพันธ์ุและ

วางแผนประชากร 

สาธารณสุขศาสตร์ 

พยาบาลศาสตร์และ

ผดุงครรภ์ช้ันสูง 

มหาวทิยาลัยมหดิล  

มหาวทิยาลัยมหดิล  

 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

พษิณุโลก 

2553 

2535 

 

2531 

2525 

360 360 360 360 360 

3* นางสาว 

เทียนทอง  

ต๊ะแก้ว 

35101004XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

พย.บ. 

ส.ด. 

ส.ม. 

วท.บ. 

 

 

 

สุขศึกษา 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

มหาวทิยาลัยนเรศวร  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 

สถาบันราชภัฏเชยีงใหม ่ 

2557 

2551 

2544 

2538 

360 360 360 360 360 

4 นายน้ำเงิน  

จันทรมณี 

36601001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วศิวกรรมทาง

การแพทย ์

วทิยาศาสตร์ 

สิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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2552 

 

360 360 360 360 360 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2565 2566

6 

2567 2568 2569 
    ส.บ. 

 

วท.บ. 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2551 

 

2548 

     

5 นายปฏพิัทธ์  

วงค์เรือง 

15799001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยแีละการ

จัดการสิ่งแวดล้อม 

วศิวกรรม

สิ่งแวดลอ้ม 

เคม ี

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2560 

 

2555 

 

2553 

360 360 360 360 360 

6* นายประจวบ 

แหลมหลัก 
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ศาสตราจารย์ 

ส.ด. 

ค.ด. 

ศ.บ. 

สค.ม. 

 

 

ส.บ. 

ส.บ. 

สาธารณสุขศาสตร์ 

การศึกษานอกระบบ 

การศึกษานอกระบบ 

สังคมศาสตร์

การแพทย์และ

สาธารณสุข 

บริหารสาธารณสุข 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
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2548 

2545 

2537 

 

 

2539 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2565 2566

6 

2567 2568 2569 
7* นายสมคิด   

จูหวา้ 

36499001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ส.ด. 

วท.ม. 

 

 

วท.บ. 

 

ส.บ. 

 

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอ้ม 

วทิยาการ

คอมพิวเตอร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

 

มหาวทิยาลัยรายภัฎพบูิลสงคราม 

 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2551 

2545 

 

 

2540 

 

2537 

360 360 360 360 360 

8 นายสมชาย  

จาดศรี 

36499001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

อายุรศาสตร์ 

เขตร้อน 

อายุรศาสตร์ 

เขตร้อน 

เทคนคิการแพทย์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2549 

 

2536 

 

2527 

360 360 360 360 360 

9 นายเสกสรรค์  

ทองต๊ิบ 

55403900XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

ส.ม. 

 

 

วศ.ม. 

 

วท.บ. 

เวชศาสตร์ชุมชน 

การจัดการ

สิ่งแวดลอ้ม

อุตสาหกรรม 

วศิวกรรมความ

ปลอดภัย 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2562 

2551 

 

 

2549 

 

2545 

360 360 360 360 360 
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204 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2565 2566

6 

2567 2568 2569 
10 นายอนุกูล   

มะโนทน 

36407000XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ส.ด. 

ศษ.ม. 

ส.บ. 

 

ส่งเสริมสุขภาพ 

บริหารสาธารณสุข 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2556 

2541 

2537 

360 360 360 360 360 

11 นางสาว 

อรัณย์ภัค   

พทัิกษ์พงษ์ 

35604521XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีวทิยาสิ่งแวดล้อม 

ชวีวทิยาสิ่งแวดล้อม 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2558 

2552 

2548 

360 360 360 360 360 

12 นางสาวปิยะวดี  

ศรีวิชัย 

35399002XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

 

วท.ม. 

 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์

สิง่แวดล้อม 

สุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

สาธารณสุขศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2563 

 

2548 

 

2548 

 

2545 

360 360 360 360 360 

13 นางสาวศศวิมิล   

บุตรสีเขียว 

34601007XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

สุขศาสตร์

อุตสาหกรรมและ

ความปลอดภัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

2562 

 

2552 

 

 

360 360 360 360 360 
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205 
 

   
 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2565 2566

6 

2567 2568 2569 
    วท.บ. 

 

สุขศาสตร์

อุตสาหกรรมและ

ความปลอดภัย 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

 

2548 

 

     

14 นายสรวศิ 

บุญญฐ ี

1539900XXXXX อาจารย์ วว. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ครอบครัว 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2560 

2556 

360 360 360 360 360 

15 นายสุทธิชัย   

ศริินวล 

36409003XXXXX อาจารย์ ส.ด. 

ส.ม. 

ส.บ. 

 มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2556 

2549 

2539 

360 360 360 360 360 
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ภาคผนวก ฌ 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 
 

   
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLO) รายชั้นปีของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ลำดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 

PLO1 ผูเ้รียนสามารถประยุกต์หลักการของศาสตร์ทางสาธารณสุข

และการวิจยัสำหรับการจัดการสุขภาพชุมชนและพัฒนางาน

สาธารณสุขได้ 

  

PLO2 ผูเ้รียนสามารถประเมินปัญหาสุขภาพระดับปัจเจกบุคคล 

ครอบครัว และชุมชนได้ 

  

PLO3 ผูเ้รียนสามารถวางแผนและออกแบบการจัดการปัญหา

สุขภาพชุมชนได้ 

  

PLO4 ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อ

จัดการปัญหาสุขภาพชุมชนและพัฒนางานด้านสาธารณสุข

ได้ 
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