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ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

2536 

2539 
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วิทยาศาสตรสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2544 

2545 

2553 

2. 3-4118-00101-04-1 อาจารย นายวุธิพงศ ภักดีกุล ส.บ.  

ส.ม.  

ปร.ด.  

บริหารงานสาธารณสุข 

บริหารงานสาธารณสุข 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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2549 
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3. 3-1206-00557-15-8 อาจารย นายอนุศักดิ์    เกิดสิน วท.บ.  ชีววิทยาประยุกต  

(แขนงวิชา) จุลชีววทิยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2543 

วท.ม.  ชีวเคม ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546 

Ph.D.  Medical Science Osaka University, Japan 2557 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

       เฉพาะในสถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

    11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) เปนแผนแมบทหลักของการ
พัฒนาประเทศ ภายใตวิสัยทัศนท่ีวา “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนเครื่องมือหรือกลไก
ถายทอดยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายอยางเปนรูปธรรมในระดับพ้ืนท่ี 

กระทรวงศึกษาธิการ มีแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ ท่ี 12                 
(พ.ศ. 2560 - 2564) สําหรับเปนเครื่องมือในการกํากับทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สวนราชการ/หนวยงานในสังกัด โดยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเปนกรอบใน
การดําเนินงาน เพ่ือสรางผลผลิต ผลลัพธใหเกิดกับผูเรียนไดอยางมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตร
ชาติระยะ 20 ป  ซ่ึ งไดระบุสาระสําคัญ เก่ียวกับวิสัยทัศน  พันธกิจ ยุทธศาสตร  และกลยุทธ  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสามารถตอบสนองตอเปาหมายของการพัฒนาประเทศไดท้ังมิติความม่ันคง มติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ไดอยางเปนรูปธรรม  กอปรกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ไดจัดทำบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ซ่ึงเปนแผน หลักของการพัฒนา
ประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับ
โครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 นอกจากนั้น ไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการ
พัฒนาทุกภาคสวน ท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และ ระดับประเทศ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และ
ยั่งยืน” การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ จุดเปลี่ยนท่ีสำคัญในการเชื่อมตอกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมท้ังแผนงาน/โครงการสำคัญท่ีตองดำเนินการให เห็นผลเปนรูปธรรมเปน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังไดกำหนดแนวคิดและกลไก
การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพ่ือกำกับใหการ พัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ นำไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย  

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสังคมและระบบสุขภาพใหเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวดังกลาว 

จําเปนตองสรางสังคมสวนรวมท่ีดีโดยการระดมพลังท้ังสังคมในทุกระดับท่ีมีเอกภาพ เขมแข็งและจริงจัง อัน

เปนรากฐานของสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน จึงตองการบุคลากรทางสาธารณสุขของประเทศ ท่ีมีความรู 

ความสามารถ มีจิตสํานึกในการบริการประชาชน มีความเพียรพยายาม ตลอดจนความวิริยะ อุตสาหะ ในการ

ดําเนินงานดานสาธารณสุข 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ไดตระหนักถึงความสําคัญในการสรางทรัพยากรบุคคลดานสาธารณสุข เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการ

พัฒนาคุณภาพของการบริการดานสาธารณสุขของประเทศ จึงไดดําเนินการเปดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรม

หาบัณฑิต อันเปนหลักสูตรท่ีดําเนินการเพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถทางวิชาการสาธารณสุข  
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สามารถนําความรู และประสบการณไปแกปญหาสาธารณสุขของประเทศ รวมท้ังมีความสามารถในการทําวิจัย 

โดยคาดหวังใหนําผลการวิจัยไปประยุกตในการแกปญหาสาธารณสุขท้ังในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค และ

ระดับประเทศ ดังนั้น เพ่ือใหสามารถผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับทิศทางนโยบายและ

กระบวนการพัฒนาดานสาธารณสุขของประเทศ ในยุคสมัยท่ีคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา และระบบ

สุขภาพพอเพียง จึงไดดําเนินการเปดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตข้ึน 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

       การวางแผนหลักสูตรไดคํานึงถึงยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม  ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560-2564) และกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ท่ีมุงพัฒนาคน

และสังคมไทยใหมีภูมิคุมกันในมิติตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนสังคมแหงการเสริมสรางสุขภาพ  เนื่องจาก

ปจจุบันท่ีสถานการณทางดานเศรษฐกิจมีการพัฒนามากข้ึน อีกท้ังการเขาสูยุคเปลี่ยนผานดานประชากรสังคม

ผูสูงอายุ มีอัตราการเกิดโรคไมติดตอหรือโรคเรื้อรังเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นการผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญ

ดานการดูแลสุขภาพท่ีสามารถปรับประยุกตใชในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงถือเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือใหการ

พัฒนาสูสังคมคุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกันแกประชาชน ท้ังในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน  เพ่ือให

สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงท่ีประเทศไทยจะมีบทบาทในเวทีประชาคมโลก 

สูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานท่ีม่ันคงของ

ประเทศ 

  นอกจากนี้  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ยังสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร

การวิจัยของชาติ รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ในการพัฒนาองคกรความรูและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใชเปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน ดังนั้นการผลิตนักวิชาการ นักวิจัย

ระดับมหาบัณ ฑิตในสาขาสาธารณสุขศาสตร  ให เปนบุคลท่ี มีจิตสํานึกดี  (Integrity) มีความมุ งม่ัน 

(Determination) ริ เริ่มสรางสรรค  (Knowledge creation) ใฝรู  ขวนขวาย สรางมูลคาและคุณคา มี

นวัตกรรม และเสริมสรางความสามัคคี (Unity) สรางทีมงานท่ี บูรณาการเชื่อมโยงรวมกันทุกภาคสวน นับวา

เปนการผลิตบุคลากรใหมีศักยภาพสูงในการทํางานยุกตแหงการเปลี่ยนแปลง จึงถือเปนการพัฒนาตนทุนทาง

สงัคมและเปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศใหแข็งแกรง สามารถตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมไทยในสถานการณปจจุบันไดอยางเหมาะสม 

   ผลการวิจัยสถาบัน  พบวา นิสิตสวนใหญมีความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง 

รอละ 39.5 รองลงมาคือ ระดับมาก รอยละ 32.6 เม่ือพิจารณาถึงความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต พบวา มีผูตองการศึกษา รอยละ 27.8 โดยสวนใหญมีความตองการ

ศึกษาในดาน การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการระบบสุขภาพชุมชน รอยละ 47.3 รองลงมาเปน 

วิทยาการระบาดโรคติดตอและไมติดตอ สุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและ

อาชีวอนามัย รอยละ 22.2, 18.8 และ 11.9 ตามลําดับ เม่ือสอบถามถึงรายละเอียดความตองการศึกษาตอ 

พบประเด็นท่ีนาสนใจคือตองการศึกษาตอใน วันเสาร – อาทิตย (ภาคพิเศษ) รอยละ 74.4 สวนความตองการ

ศึกษาในหลักสูตรการเรียนนั้น มีความใกลเคียงกันคือ หลักสูตรท่ีเปนสอนเปนแผน ก. มีรายวิชาเรียนและ
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วิทยานิพนธ (Coursework – Thesis) รอยละ 52.5 และ หลักสูตรท่ีเปดสอนเปนแผน ข. มีรายวิชาเรียนและ

การศึกษาคนควาอิสระ Coursework – IS) รอยละ 47.8 

    เม่ือสอบถามผูสําเร็จหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  พบวามหาบัณฑิตสวนใหญมีความ

พึงพอใจหลักสูตรในระดับมากรอยละ 80.0 โดยเฉพะดานการจัดการเรียนการสอน สวนดานการสนับสนุนการ

เรียนการสอนและบริการท่ัวไป อยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้ ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจอยูในระดับต่ําท่ีสุดคือ

ความสะดวกและรวดเร็วของงานทะเบียน  ขณะท่ีขอมูลกลุมตัวแทนหนวยงานผูใชมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจตอความสามารถในการ

ปฏิบัติงานและลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตในระดับมาก มีเพียงดาน

ความรูความสามารถทางวิชาการ ท่ีอยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรูงานในหนาท่ี 

และความสามารถนําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางสรางสรรค สําหรับขอมูลจากกลุมอาจารย

ผูสอนในแตละรายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ

สาธารณสุขศาสตร พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ท้ังดานโครงสรางของหลักสูตร ปจจัย

เบื้องตนในการสนับสนุนการเรียน การสอน อาจารยผูสอน ยกเวนดานงบประมาณการเรียน/การวิจัย และ

กระบวนการ พบวา อยูในระดับปานกลาง สวนขอมูลดานผลผลิต พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง มี

ภาวะผูนําในการพัฒนาความรูไปใชประโยชนในวงกวาง ท่ีอยูในระดับมาก   

   ผลการวิจั ยสถาบัน  พบขอ เสนอแนะโดยสรุปด านผู ตอบแบบสอบถาม เพ่ิ ม เติม  ว า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยท่ีนาเชื่อถือ หลักสูตรควรมีการประชาสัมพันธหลักสูตร/สถาบัน 

อยางตอเนื่อง ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย งบประมาณคาใชจายเหมาะสม ควรมี

หลากหลายสาขา และมีหลักสูตรปริญญาเอก สวนดานการวิจัย มีขอเสนอแนะ 1) เชิงนโยบาย : ขอมูลจากผล

การศึกษา ควรมีการใชกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับความตองการของสังคม อีก ท้ั ง 

สถาบันการศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยอยางเพียงพอและเหมาะสม 2) เชิงปฏิบัติการ : 

หลักสูตรควรใหอิสระแกผูเรียนในการเลือกเรียนรายวิชาเลือก 3) เชิงวิชาการ : ควรมีการสงเสริมการทําวิจัยใน

ประเด็นยอยท่ีนาสนใจ หรือสนับสนุนการวิจัยท่ีเก่ียวของในรูปแบบอ่ืน 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 

    12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  การพัฒนาหลักสูตรมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูความเขาใจ

อยางลึกซ้ึงในดานวิชาการสาธารณสุขศาสตร  และสามารถทําการวิจัยโดยบูรณาการองคความรูท่ีเก่ียวของ

และถายทอดความรูสูสาธารณชนเพ่ือใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ภายใตการมีคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
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  บูรณาการพันธกิจดานการวิจัยและบริการวิชาการ ท่ีมุงคนควาและตอบสนองตอปญหา

สุขภาพของประชาชนในทิศทางท่ีดีข้ึน โดยใชการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทุกรายวิชา รวมกับการ

บริการวิชาการแกชุมชนรวมกับอาจารย โดยคํานึงถึงปญหาสุขภาพท่ีสําคัญในทองถ่ินและบริบทท่ีสนใจ 

 13 . ความสัมพันธ  (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืน ท่ี เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน             

(เชน รายวิชาท่ีเปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  

 13.1 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ท่ีเปดสอนโดย คณะ/ภาควิชาอ่ืน 

   ไมมี 

13.2 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ท่ีเปดสอนให คณะ/ภาควิชาอ่ืน 

   ไมมี 

13.3 การบริหารจัดการ 

ไมมี 
 

หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงในดาน

วิชาการท่ีสําคัญของสาธารณสุขศาสตร มีความสามารถในการทําวิจัยโดยบูรณาการองคความรูท่ีเก่ียวของและ

ถายทอดความรูนั้นสูสาธารณชนท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ รวมท้ังมีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ

ตามหลักวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 ความสําคัญ 

ปจจุบันปญหาสุขภาพของประชาชนสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมและสิ่งแวดลอมท่ีไมเหมาะสม รวมท้ัง

อุบัติการณของโรคติดเชื้อและโรคไรเชื้อท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหรัฐตองสูญเสียงบประมาณในการใชจายเพ่ือการ

ดูแลสุขภาพของประชาชน ขณะท่ีปญหาสุขภาพในปจจุบันเปนปญหาท่ีสามารถปองกันได โดยใชกลวิธีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ ดังนั้น

บุคลากรผูปฏิบัติงานรวมท้ังผูบริหารจึงตองมีความรูความสามารถในการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมี

สุขภาพสมบูรณและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อีกท้ังยังตองมีทักษะและความรูในดานการบริหารจัดการทรัพยากรท่ี

เก่ียวของ ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จึงเปน

หลักสูตรท่ีมุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหเปนมหาบัณฑิตท่ีเพียบพรอมดวยศักยภาพท้ังดานความรู เจตคติ และ

ทักษะในระดับสูง เพ่ือการปฏิบัติและการบริหารจัดการในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับสาธารณสุข สามารถเชื่อมโยง

องคความรูทางดานสาธารณสุขศาสตร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชน และองคกรทางดานสาธารณสุข มี

ความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาทางดานสาธารณสุข มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ รวมท้ังประยุกตและพัฒนานวัตกรรมดานสุขภาพโดยบูรณาการกับวิทยาการสมัยใหมได พรอมท้ังมี
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การเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตบนพ้ืนฐานความรูเชิงประจักษและมีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนางาน

สาธารณสุขอยางเต็มศักยภาพ 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มุงหวังใหผูสําเร็จการศึกษา มีความรู ความสามารถใน

ดานตาง ๆ ดังนี้ 

1.3.1 มีความสามารถในการวิจัยโดยบูรณาการองคความรูเพ่ือการแกปญหาของพ้ืนท่ี ตอบ

โจทยทางวิชาการหรือการพัฒนาความรูในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  

1.3.2 มีความรูความเขาใจในการวิเคราะหปญหา และ นําองคความรูมาจัดทําแผนงาน

โครงการในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

1.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีจะนําไปสูการพัฒนาความรูในการเรียน และนําไปประยุกตใชในการทําวิจัยไดอยางถูกตอง 

1.3.4 นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและการวิจัย พรอมท้ังมีภาวะ

ผูนําในการสงเสริมใหผูอ่ืนประพฤติตามคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1.  สงเสริมการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

2.  สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ

และพัฒนาทักษะดานการอาน 

การเขียน การพูด และการฟง 

 

3.  สงเสริมการวิเคราะหบทความ

วารสารหรืองานวิจัยท่ีชวยพัฒนา

ทักษะดานการคดิวิเคราะห 

1. จํานวนรายวิชาในหลักสตูรท่ีมี

การเรยีนการสอนเปนสําคัญ 

2.  รายวิชาท่ีมีการเรียนการสอน

เปนภาษาอังกฤษหรือมี การใช

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

เปนภาษาอังกฤษ 

3.  จํานวนรายวิชาท่ีกําหนดใหนิสติ

มีการศึกษาคนควาเอกสารทาง

วิชาการ และมีการนําเสนอผลการ

คนควาหนาช้ันเรียน 

2.2 การพัฒนานิสิต 1.  สงเสริมใหนิสิตมีคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

 

 

2.  สงเสริมนิสิตใหมีความเปน

ผูนําและผูรวมงานท่ีดี มีมนุษย

สัมพันธ 

 

3.  สงเสริมนิสิตใหมีการนําเสนอ

ผลงานในระดับชาติและนานาชาต ิ

1.  จํานวนกิจกรรมหรือรูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีสงเสรมิใหนิสิตมี

คุณธรรม จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณ 

2.  จํานวนรายวิชาหรือรูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีสงเสรมิใหนิสิตมี

ความเปนผูนําและผูรวมงานท่ีดี มี

มนุษยสัมพันธ 

3.  จํานวนผลงานวิชาการท่ี

นําเสนอในงานประชุมวิชาการหรอื 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

จํานวนผลงานการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาต ิ

2.3 การพัฒนาอาจารยและบุคลากร 1. สงเสรมิอาจารยและบุคลากร

ใหเพ่ิมพูนความรู และทักษะดาน

การเรยีนการสอน วิชาการ การ

วิจัยและบริการวิชาการดาน

สาธารณสุขและท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

2.  สนับสนุนอาจารยและ

บุคลากรใหบริการวิชาการ และ

รวมมือวิจัยกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

3.สงเสรมิใหอาจารยมี

ความกาวหนาในการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 

1.1  จํานวนอาจารยและบุคลากรท่ี

ไปเพ่ิมพูนความรูดานการเรียนการ

สอน วิชาการ การวิจัย และบริการ

วิชาการดานสาธารณสุขและท่ี

เก่ียวของ 

1.2 จํานวนโครงการวิจัยตออาจารย

ในหลักสูตร 

1.3 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพร 

2.  จํานวนโครงการวิจัยท่ีนําไปใช

ในการเรียนการสอนและบริการ

วิชาการ 

 

3. จํานวนอาจารยท่ีมีตาํแหนงทาว

วิชาการ 

 

 

หมวดที ่3   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

     - เปนระบบทวิภาค  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

     - ไมมี  

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

      - ไมมี  

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 วัน – เวลาราชการ  

                ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 

               ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
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   2.2.1 สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรหีรือเทียบเทาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตร

สุขภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

  2.2.2 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา  

 พบปญหาในเรื่องของประสบการณทํางานท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสงผลตอการศึกษาคนควาและทํา

รายงานตางๆ 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

 คณะและสาขาวิชาจัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษา และผูชวยสอนคอยใหคําแนะนําปรับพ้ืนฐานทาง

วิชาชีพสาธารณสุข โดยไมนับหนวยกิต จาก 3 วิชา ดังนี้ 

04401501 การสาธารณสุขบูรณาการ 

(Integrated Public Health) 

 

04401502 สุขภาพประชากรและการเปลีย่นแปลง 

(Population Health and Transition) 

 

 

04401503 การวิเคราะหสถิติพ้ืนฐานทางสุขภาพ 

(Basic Health Statistic Analysis) 

 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

 แผน ก แบบ ก2 

  ปการศึกษา ปท่ี 1 ปท่ี 2 รวม 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวา 

จะสําเร็จการศึกษา 

2561 10 - 10 คาดวาจะมีผูสําเร็จ

การศึกษาตลอดหลักสูตรป

ละ 10 คน เริ่มสําเร็จ

การศึกษา ปการศึกษา 

2563 

2562 10 10 20 

2563 10 10 20 

2564 10 10 20 

2565 10 10 20  

แผน ข 

  ปการศึกษา ปท่ี 1 ปท่ี 2 รวม 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวา 

จะสําเร็จการศึกษา 

2561 10 - 10 คาดวาจะมีผูสําเร็จ

การศึกษาตลอดหลักสูตรป

ละ 10 คน  

2562 10 10 20 

2563 10 10 20 
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2564 10 10 20 เริ่มสําเร็จการศึกษา ป

การศึกษา 2563 

2565 10 10 20  

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท) 

 

รายละเอียด

รายรับ 

ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

คาบํารุง

การศึกษา 

296,000.00  592,000.00  592,000.00  592,000.00  592,000.00  

คาลงทะเบียน/

คาหนวยกิต 

720,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 

คาธรรมเนียม 1,224,000.00 2,448,000.00 2,448,000.00 2,448,000.00 2,448,000.00  

รวมรายรับ 2,240,000.00 4,480,000.00 4,480,000.00 4,480,000.00 4,480,000.00 

 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท) 

 รายละเอียด

รายรับ 

ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ก. งบดําเนินการ 

1. คาใชจาย

บุคลากร 
176,715.00 196,890.00 215,790.00 234,690.00 253,590.00 

2. คาใชจาย

ดําเนินงาน 
1,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 

3. ทุนการศึกษา 84,000.00 112,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 

4. รายจายระดับ

มหาวิทยาลัย 
540,000.00 1,080,000.00 1,080,000.00 1,080,000.00 1,080,000.00 

รวม (ก) 1,800,715.00 2,888,890.00 2,935,790.00 2,954,690.00 2,973,590.00 

ข. งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 150,000.00 157,500.00 165,375.00 173,644.00 182,326.00 

รวม (ข) 150,000.00 157,500.00 165,375.00 173,644.00 182,326.00 

รวม (ก) + (ข) 1,950,715.00 3,046,391.00 3,101,166.00 3,128,335.00 3,155,917.00 
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2.6.3  คาใชจายตอหัวนิสิต หนวย: (บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวนนิสิต 20 40 40 40 40 

คาใชจายตอหัวนิสิต 97,535.75 76,159.77 77,529.15 78,208.37 78,897.92 
 

 2.7 ระบบการศึกษา  

   แบบชั้นเรียนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย(ถามี) 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 แผน ก แบบ ก 2 

 3.1.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 3.1.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

  1. วิชาเอก            ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

   - สมัมนา                         2 หนวยกิต 

- วิชาเอกบังคับ                 18 หนวยกิต 

    - วิชาเอกเลือก           ไมนอยกวา   4 หนวยกิต 

2. วิทยานิพนธ           ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  

3.1.1.3 รายวิชา 

1. วิชาเอก                                            ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

   - สัมมนา         2 หนวยกิต  

04401597 สัมมนา 

(Seminar) 

1,1 

- วิชาเอกบังคับ       18 หนวยกิต 

04401521** สุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ 

(Health Education and Health Promotion) 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** รายวชิาปรบัปรุง 
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04401531** การบริหารงานสาธารณสุข 

(Public Health Administration) 

3(3-0-6) 

04401541** วิทยาการระบาดประยุกต 

(Applied Epidemiology) 

3(3-0-6) 

04401542 ชีวสถิติในงานวิจัยทางดานสุขภาพ 

(Biostatistics for Health Research)  

3(3-0-6) 

04401551 อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 

(Environmental Health and Occupational Health) 

3(3-0-6) 

04401591 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 

(Research Methodology in Public Health) 

3(3-0-6) 

- วิชาเอกเลือก       ไมนอยกวา         4 หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชา ไมนอยกวา 4 หนวยกิต ดังตอไปนี้ 

04401522* 

 

กลวิธีทางสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ 

 (Strategies in Health Education and Health Promotion) 

2(2-0-4) 

04401523* การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพชุมชนอยางยั่งยืน 

 (Development of Health Behavior in Community 

Sustainability) 

2(2-0-4) 

04401524* การวางแผนและการประเมินผลโปรแกรมเพ่ือการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ 

(Planning and  Evaluation for Health Behavior Modification 

Program) 

2(2-0-4) 

04401525* การบูรณาการทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตรสําหรับงานสงเสริมสุขภาพ 

(Integrating Behavioral Science Theory for Health 

Promotion) 

2(2-0-4) 

04401526* การจัดการสุขภาพผูสูงอายุ 

(Elder Health Management) 

2(2-0-4) 

04401533 การจัดการคุณภาพในระบบสุขภาพ 

(Quality Management in Health System) 

3(3-0-6) 

04401534 เศรษฐศาสตรสุขภาพ 

(Health Economics) 

3(3-0-6) 

04401536* นโยบายสาธารณะเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 

(Public Policy for Health Promotion) 

2(2-0-4) 

04401537* การบริหารและการประเมินโครงการดานสุขภาพ 2(2-0-4) 

* รายวิชาเปดใหม 

**รายวชิาปรบัปรุง 
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Administration and Evaluation Health Project 

04401545* โรคติดเชื้อทางสาธารณสุข 

(Infectious Diseases in Public Health) 

2(2-0-4) 

04401553 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมข้ันสูง 

(Advanced Environmental Impact Assessment) 

3(2-2-5) 

04401593 การวิจัยเชิงคุณภาพทางสาธารณสุข 

(Qualitative Research in Public Health) 

3(2-2-5) 

04401598 ปญหาพิเศษ 

(Special Problems) 

    1-3 

2. วิทยานิพนธ                                      ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

04401599 วิทยานิพนธ 

(Thesis) 

1-12 

หมายเหตุ วิชาปรับพ้ืนฐาน กําหนดใหนิสิตเรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน โดยไมนับหนวยกิต ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

04401501 การสาธารณสุขบูรณาการ 

(Integrated Public Health) 

3(3-0-6) 

04401502 สุขภาพประชากรและการเปลีย่นแปลง 

(Population Health and Transition) 

3(3-0-6) 

04401503 การวิเคราะหสถิติพ้ืนฐานทางสุขภาพ 

(Basic Health Statistic Analysis) 

 

3(2-2-5) 

3.1.2 แผน ข 

 3.1.2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 3.1.2.2 โครงสรางหลักสูตร 

  1. วิชาเอก              ไมนอยกวา 30  หนวยกิต 

   - สัมมนา                      2  หนวยกิต 

- วิชาเอกบังคับ                   18  หนวยกิต 

    - วิชาเอกเลือก            ไมนอยกวา  10  หนวยกิต 

2. การศึกษาคนควาอิสระ                  6  หนวยกิต 

 3.1.2.3 รายวิชา 

1. วิชาเอก                                              ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

- สัมมนา           2 หนวยกิต  

 

*รายวิชาเปดใหม 
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- วิชาเอกบังคับ       18 หนวยกิต 

 

04401521** สุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ 

(Health Education and Health Promotion) 

3(3-0-6) 

04401531** การบริหารงานสาธารณสุข 

(Public Health Administration) 

3(3-0-6) 

04401541** วิทยาการระบาดประยุกต 

(Applied Epidemiology) 

3(3-0-6) 

04401542 ชีวสถิติในงานวิจัยทางดานสุขภาพ 

(Biostatistics for Health Research)  

3(3-0-6) 

04401551 อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 

(Environmental Health and Occupational Health) 

3(3-0-6) 

04401591 ระเบยีบวิธกีารวิจัยทางสาธารณสุข 

(Research Methodology in Public Health) 

3(3-0-6) 

- วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา    10 หนวยกิต 

 ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชา ไมนอยกวา 10 หนวยกิต ดังตอไปนี้ 

04401597 สัมมนา 

(Seminar) 

1,1 

04401522* 

 

กลวิธีทางสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ 

( Strategies in Health Education and Health Promotion ) 

2(2-0-4) 

 

04401523* การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพชุมชนอยางยั่งยืน 

(Development of Health Behavior in Community 

Sustainability ) 

2(2-0-4) 

 

04401524* การวางแผนและการประเมินผลโปรแกรมเพ่ือการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ 

(Planning and Evaluation for Health Behavior Modification 

Program) 

2(2-0-4) 

 

04401525* การบูรณาการทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตรสําหรับงานสงเสริม

สุขภาพ 

(Integrating Behavioral Science Theory for Health 

Promotion) 

 

2(2-0-4) 

 

*รายวิชาเปดใหม 

**รายวิชาปรับปรุง 
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2. การศึกษาคนควาอิสระ      6 หนวยกิต 

04401595 การศึกษาคนควาอิสระ 

(Independent Study) 

 

3, 3 

หมายเหตุ วิชาปรับพ้ืนฐาน กําหนดใหนิสิตเรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน โดยไมนับหนวยกิต ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 

04401501 การสาธารณสุขบูรณาการ 

(Integrated Public Health) 

3(3-0-6) 

04401502 สุขภาพประชากรและการเปลี่ยนแปลง 

(Population Health and Transition) 

3(3-0-6) 

04401503 การวิเคราะหสถิติพ้ืนฐานทางสุขภาพ 

(Basic Health Statistic Analysis) 

 

 

3(2-2-5) 

04401526* การจัดการสุขภาพผูสูงอายุ 

(Elder Health Management) 

2(2-0-4) 

04401533 การจัดการคุณภาพในระบบสุขภาพ 

(Quality Management in Health System) 

3(3-0-6) 

04401534 เศรษฐศาสตรสุขภาพ 

(Health Economics) 

3(3-0-6) 

04401536* นโยบายสาธารณะเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 

(Public Policy for Health Promotion) 

2(2-0-4) 

04401537* การบริหารและการประเมินโครงการดานสุขภาพ 

Administration and Evaluation Health Project 

2(2-0-4) 

04401545* โรคติดเชื้อทางสาธารณสุข 

(Infectious Diseases in Public Health) 

2(2-0-4) 

04401553 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมข้ันสูง 

(Advanced Environmental Impact Assessment) 

3(2-2-5) 

04401593 การวิจัยเชิงคุณภาพวิจัยทางสาธารณสุข 

(Qualitative Research in Public Health) 

3(2-2-5) 

04401598 ปญหาพิเศษ 

(Special Problems) 

1-3 

*รายวิชาเปดใหม 
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ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา  

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบดวยเลข 8 

หลัก มีความหมายดังนี้  

 

เลขลําดับท่ี 1-2 (04)     หมายถึง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

เลขลําดับท่ี 3-5 (401)   หมายถึง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

เลขลําดับท่ี 6   หมายถึง ระดับชั้นป 

เลขลําดับท่ี 7 มีความหมายดังตอไปนี้ 

 0  หมายถึง กลุมวิชาปรับพ้ืนฐาน 

  1  หมายถึง    กลุมวิชาสาธารณสุขพ้ืนฐาน 

  2  หมายถึง    กลุมวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ 

  3  หมายถึง    กลุมวิชาวางแผนและการบริหารงานสาธารณสุข 

  4  หมายถึง    กลุมวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด 

  5  หมายถึง    กลุมวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  9  หมายถึง    กลุมวิชาวิจัย การศึกษาคนควาอิสระ สัมมนา ปญหาพิเศษ และ 

วิทยานิพนธ 

เลขลําดับท่ี 8   หมายถึง  ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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3.1.4 ตัวอยางแ ผนการศึกษา 

  3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

04401521 สุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ    3(3-0-6) 

 04401531 การบริหารงานสาธารณสุข    3(3-0-6) 

 04401541 วิทยาการระบาดประยุกต     3(3-0-6) 

04401551 อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย   3(3-0-6) 

   รวม             12(12-0-24) 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

04401542 ชีวสถิติในงานวิจัยทางดานสุขภาพ    3(3-0-6)  

04401591 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข     3(3-0-6) 

04401597 สัมมนา       1 

04401599 วิทยานิพนธ      3 

   วิชาเอกเลือก       2(- -) 

   รวม                12(- -) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 04401597 สัมมนา       1 

04401599 วิทยานิพนธ       3 

 วิชาเอกเลือก       2(- -) 

     รวม               6(- -) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบัิติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 04401599    วิทยานิพนธ      6  

   รวม       6  
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3.1.4.1 แผน ข 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

04401521 สุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ    3(3-0-6) 

 04401531 การบริหารงานสาธารณสุข    3(3-0-6) 

 04401541 วิทยาการระบาดประยุกต     3(3-0-6) 

04401551 อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย   3(3-0-6) 

   รวม             12(12-0-24) 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

04401542 ชีวสถิติในงานวิจัยทางดานสุขภาพ    3(3-0-6)  

04401591 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข     3(3-0-6) 

 04401597 สัมมนา       1 

   วิชาเอกเลือก      2( - - ) 

                      รวม             9( - - ) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 04401597 สัมมนา       1 

04401595 การศึกษาคนควาอิสระ     3 

   วิชาเอกเลือก      4( - - ) 

รวม             8( - - ) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 04401595 การศึกษาคนควาอิสระ     3 

   วิชาเอกเลือก      4( - - ) 

รวม             7( - - ) 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

04401501 การสาธารณสุขเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 

 (Integrated Public Health)  

 แนวคิดของการสาธารณสุขแนวใหม การบริหารและการบริการสาธารณสุข 

กระบวนทัศนในการปฏิบัติงานสาธารณสุข  สภาพปจจุบันและปญหาสาธารณสุขของ

ประเทศและทองถ่ิน นโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุข แนวทางการปองกันและ

แกไข การดําเนินงานและการปฏิรูประบบสุขภาพ 

 Concepts of new Public Health, Administration and Public 

Health Service, Paradigms in Public Health Practices, current situation 

and Public Health Problem of country and local, Policy and Public 

Health development Plans, Process of prevention and correction, 

Operation and Public Health system Reform. 

 

04401502 สุขภาพประชากรและการเปล่ียนแปลง 3(3-0-6) 

 (Population Health and Transition)  

 การเปลี่ยนผานโครงสรางของประชากร ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ประชากร แบบแผนความเจ็บปวยและโรคในอดีตจนกระท่ังยุคศตวรรษท่ี 21 โรคท่ี

เกิดข้ึนในยุคโลกาภิวัตน การวางแผนและนโยบายท่ีสัมพันธกับประชากรและสุขภาพ 

การรวมกลุมของภาคประชาชนกับสุขภาพ 

 Transitional of population structure, effect from population 

changed, illness patterns and disease in the past until 21st century, 

diseases in globalization, planning and policy related with population 

and health aggregation of population and health. 

04401503 การวิเคราะหสถิติพ้ืนฐานทางสุขภาพ 3(2-2-5) 

 (Basic Health Statistic Analysis)  

 แนวความคิดเก่ียวกับสถิติทางสุขภาพ การวัดคากลาง การแจกแจงและการ

เลือกขอมูล การวิเคราะหความถ่ี การวัดกระจายของขอมูล การแจกแจงความนาจะ

เปน การวิเคราะหความแปรปรวน และสถิติเชิงอนุมาน และการวิเคราะหสถิติ

เบื้องตนดวยการใชโปรแกรมทางสถิต ิ

 Concepts of health statistics, measures of center, distributions 

and data selection. Frequency analysis, measures of dispersion, 

probability distributions, analysis of variance, statistical inference and 

statistical analysis with basic statistical program. 
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04401521** สุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 

 (Health Education and Health Promotion)  

 สถานการณสภาวะสุขภาพของประเทศไทยและนานาชาติ ดัชนีชี้วัดสภาวะ

สุขภาพของประเทศไทยและนานาชาติ การวิเคราะหปญหาสุขภาพและปจจัยเชิงสาเหตุ

ของพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎีและรูปแบบท่ีใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การออกแบบการจัดการพัฒนาและเลือกใชกลยุทธ

ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ แนวปฏิบัติท่ีดีในงานดานสุขศึกษาและการสงเสริม

สุขภาพในประเทศไทยและนานาชาต ิ

  Situation of health in Thailand and international, health indicators 

of Thailand and international, analysis of health problems and casual 

factors of health behaviors, theories and models utilizing on health 

behavior modification, health behaviors development process, 

intervention design and strategy selection for health behaviors  

development, national and international best practice in health education 

and health promotion. 
 

04401522* กลวิธีทางสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ 2(2-0-4) 

 (Health Education Strategies and Health Promotion)  

 การประยุกตใชกลวิธีทางสุขศึกษา เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและ      

การสงเสริมสุขภาพ 

 Health promotion and health behavioral change, Applied health 

education strategies. 

 

04401523* การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพชุมชนอยางย่ังยืน 2(2-0-4) 

 (Development of Health Behavior in Community 

Sustainability) 

 

 การวางแผนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชนเปนฐาน ทฤษฎีและแนวคิดใน  

การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน  กลวิธีและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวม  

ของชุมชน การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในเขตชนบทและเขตเมือง การ

ประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ กรณีศึกษา 

 

 

Planning of Health behavior development by community-based. 

Theory and concept  of health behavior development by community. 

* รายวิชาเปดใหม 

**รายวิชาปรับปรุง 
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Strategies and activities for community participation development. Health 

behavior development of urban and rural population. Result based 

evaluation of health behavior. Case study.  

04401524* การวางแผนและการประเมินผลโปรแกรมเพ่ือการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพ 

2(2-0-4) 

 (Planning and  Evaluation for Health Behavior 

Modification Program) 

 

 แนวคิดและหลักการในการวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การ

ออกแบบ การดําเนินการและการประเมินผล แผนงานและการบริหารจัดการแกไข 

ปญหาพฤติกรรมสุขภาพในสถานศึกษา สถานบริการ สถานประกอบการและชุมชน 

 

 

 

 

 

Concept and principle of health behavior modification      

planning, designing implement and evaluation. Plans and management    

of health behavior problem solving in education institute, health       

service institute, workplace and community.  

04401525* การบูรณาการทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร 

สําหรับงานสงเสริมสุขภาพ 

2(2-0-4) 

 (Integrating Behavioral Science Theory for Health 

Promotion) 

 

 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรเพ่ือการบูรณา     

การในงานสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ การประยุกตใชแนวคิดและทฤษฎีใน      

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในระดับปจเจกบุคคล ระหวางบุคคล และระดับ  

สังคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concept and theory of social science and behavioral science      

for integration of health education and health promotion. Applied   

concept and theory on health behavioral change in individual, inter-

personal and community. 

 

 

 

 

* รายวิชาเปดใหม 
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04401526* การจัดการสุขภาพผูสูงอายุ 2(2-0-4) 

 (Elder Health Management)    

 

 

 

 

 

 

สถานการณดานผูสูงอายุ นโยบาย และแผนดานผูสูงอายุ ระบบบริการ   

สําหรับผูสูงอายุและจริยธรรมในการดูแลผูสูงอายุ ทฤษฎีการสูงอายุ ปจจัยท่ีมีผลตอ

สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในผูสูงอายุ แนวคิดและทฤษฎีการสรางเสริมสุขภาพ    

และการปองกันความเจ็บปวยในผูสูงอายุ กลยุทธในการสรางเสริมสุขภาพและ      

ปองกันโรคในผูสูงอายุ การจัดการภาวะเสี่ยง และการประเมินผลลัพธการดูแล    

สุขภาพแบบองครวมในผูสูงอายุท้ังท่ีมีสุขภาพดีและท่ีมีภาวะเสี่ยง รวมท้ังครอบครัว 

บทบาทขององคกรทุกภาคสวนในการสรางเสริมผูสูงอาย ุ

 Elderly situations, elderly policy, plan and act, elderly service 

system and ethical treatment for the elderly. Elderly theory, elderly 

health affecting factors and elderly health behaviors. Concepts and 

theories of health promotion and elderly illness prevention. Strategies    

for health promotion and disease prevention in the elderly, risk 

management and evaluation of holistic health in healthy and risk of 

olders, the role of their families and all sectors in elderly promotion. 

04401531** การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 

 (Public Health Administration)  

 ทฤษฎีดานการบริหารงานสาธารณสุข กระบวนการบริหาร การจัดการ    

องคกร  การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยง ภาวะผูนํา การบริหาร       

ทรัพยากรสาธารณสุข เศรษฐศาสตรสาธารณสุข การจัดการระบบขอมูลดาน   

ส าธารณ สุ ข  ระบบ การป ระ กัน คุณ ภ าพ  แผน ยุ ท ธศาสตรด าน สาธารณ สุ ข  

การบริหารงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ  

    Public health administration theory, process management, 

organization management, risk management, conflict management, 
leadership,  resources management of public health, health        

economics, public health information systems management, quality 

assurance system, strategic plan of public health, primary health care 

administration. 

 

* รายวิชาเปดใหม 
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04401533 การจัดการคุณภาพในระบบสุขภาพ 3(3-0-6) 

 (Quality Management in Health System) 

 แนวคิด หลักการ และปรัชญาคุณภาพ ระบบและวงจรคุณภาพ การ       

ประกันคุณภาพในองคการสาธารณสุข องคประกอบของกระบวนการคุณภาพ การ     

จัดองคการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง การประยุกตระบบการจัดการ   

คุณภาพในงานสุขภาพและการบริการสาธารณสุข 

 Concepts, principles and philosophy of quality, system and     

cycle of quality, quality assurance in public health organization, 

configuration of quality process, organization for continuous quality 

development, application quality management system in health       

system and public health service. 

04401534 เศรษฐศาสตรสุขภาพ 3(3-0-6) 

 (Health Economics) 

 แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร การวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐศาสตรท่ีมี     

ผลตอระบบและคุณภาพการบริการทางสาธารณสุข การวิเคราะหตนทุนตอหนวย   

บริการสุขภาพ การประเมินผลทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข  การใชทรัพยากรอยาง

เหมาะสม และการประยุกตใชเศรษฐศาสตรสําหรับงานดานสุขภาพท่ีเหมาะสมกับ  

บริบท 

 Concepts and theories of economics, analysis the economic   

factors related to system and quality of public health service, health 

service unit cost analysis, evaluation of health economic, appropriate 

resource using and application of economics for public health        

contexts. 

04401536* นโยบายสาธารณะเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 2(2-0-4) 

 (Public Policy for Health Promotion) 

 แนวคิดของนโยบายสาธารณะเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ ผลกระทบของ   

นโยบายสาธารณะตอสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดลอม การพัฒนานโยบายสาธารณะ     

ตอการสงเสริมสุขภาพ การดําเนินการและระบบการติดตามประเมินผลการใช     

นโยบายสาธารณะ 

 Concept of public policy for health promotion, impact of      

public policy on health, social and environment, development of     

public policy in health promotion, implement and monitoring and 

evaluation system of public policy. 
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04401537* การบริหารและการประเมินโครงการดานสุขภาพ 2(2-0-4) 

 (Administration and Evaluation Health Project)  

 โครงการดานสุขภาพ การติดตามและการประเมินโครงการ 

 Health project, monitoring and evaluation project. 

04401541** วิทยาการระบาดประยุกต 3(3-0-6) 

 (Applied Epidemiology) 

 ธรรมชาติของการเกิดโรคในมนุษย  กระบวนการเกิดโรค การวัดทาง     

วิทยาการระบาด การสอบสวนโรค  การเฝาระวังทางวิทยาการระบาด การปองกัน    

และควบคุมโรคท้ังในโรคติดตอและโรคไมติดตอ วิธีวิจัยทางวิทยาการระบาด วิธีการ  

ทางวิทยาการระบาดเพ่ือประยุกตใชในงานวิจัย การจัดการและการตัดสินใจขอมูล    

ของการระบาด 

    Natural history of diseases in human, process of diseases, 

epidemiological measurement, investigation of diseases, surveillance       

in epidemiology, prevention and control of communicable and non-

communicable diseases. Research methodology in epidemiology,  

epidemiological method for applied in research. Management and   

decision of epidemics data. 

04401542 ชีวสถิติในงานวิจัยทางดานสุขภาพ 3(3-0-6) 

 (Biostatistics for Health Research)  

 ชีวสถิติท่ีใชในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข ระเบียบ

วิธีการทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การแจกแจงของตัวอยาง การ    

ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหความสัมพันธ การทํานายโอกาสการเกิดโรค การ

วิเคราะหการดถดถอย การวิเคราะหโลจิสติก การเลือกใชสถิติสําหรับแบบงานวิจัย

สาธารณสุข การนําเสนอผลงาน 

 Biostatistics in medical sciences and health research, statistical 

methods, descriptive statistics, inferential statistics, samplings     

distribution, hypothesis testing, analysis of associations, prediction of 

opportunities of diseases, regression analysis, logistic regression      

analysis, selection of statistics for public health research, presentation. 
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04401545* โรคติดเช้ือทางสาธารณสุข 2(2-0-4) 

 (Infectious Diseases in Public Health)  

 ภูมิคุมกันของรางกายมนุษย กลไกและการตอบสนองของรางกายตอการ      

ติดเชื้อ จากจุลชีพและหนอนพยาธิท่ีสําคัญทางสาธารณสุข โรคติดเชื้ออุบัติใหมอุบัติ    

ซํ้า และการตรวจชันสูตรโรคติดเชื้อ 

 Immunology of human body, mechanism of infection and 

response, important public health infectious diseases from     

microorganism, to diseases and helminthes, emerging and reemerging 

infectious diseases, laboratory diagnosis of infectious diseases. 

 

04401551 อนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย 3(3-0-6) 

 (Environmental Health and Occupational Health)  

 หลักของการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย การบริหารงาน 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย การควบคุม ปองกัน

และการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม บทบาทของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 

 Principles of environmental health management and 

occupational health, administration, relevant laws to environmental 

health and occupational health, control, prevention and management 

of environmental health, role of agencies related to environmental 

health and occupational health. 

 

04401553 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมข้ันสูง 3(2-2-5) 

 (Advanced Environmental Impact Assessment)  

 ผลกระทบสิ่งแวดลอม หลักการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การมี

สวนรวมของชุมชน เทคนิคและหลักการประเมินความเสี่ยง การวิเคราะหและการ

จัดการความเสี่ยง การประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนา มาตรการปองกัน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 Environmental impact, principles of environmental impact 

assessment, participation of community, techniques and principles of 

risk assessment, analysis and risk management, assessing impact of 

development projects, measures to prevent environmental impacts 

and monitoring of environmental impacts. 
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04401591 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 3(3-0-6) 

 (Research Methodology in Public Health)  

 หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข การวิเคราะหปญหาเพ่ือ

กําหนดหัวของานวิจัย วิธีรวบรวมขอมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยาง

และเทคนิควิธีการ การวิเคราะห แปลผล และการวิจารณผลการวิจัย การจัดทํา

รายงานเพ่ือการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพในวารสารวิชาการ 

Research Principles and methods in public health, problem 

analysis for research topic identification, data collection for research 

planning, identification of samples and techniques. Research analysis, 

result explanation and discussion, report writing, presentation and 

preparation for journal publication. 

04401593 การวิจัยเชิงคุณภาพทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 

 (Qualitative Research in Public Health)  

 ปรัชญาและจุดหมายการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบแผนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

กลุมผูใหขอมูลสําคัญ เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ หลักการเก็บรวบรวมขอมูล การ

ปฏิบัติงานสนาม  การสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม หลักการ

วิเคราะหขอมูล การประยุกตใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ การประมวล

ขอมูล เทคนิคการหาขอสรุป การสรุปแบบแผนสาระ การวิเคราะหเชิงเนื้อหา      

การเขียนรายงานการวิจัย 

 Philosophy and quality research goals, methodology of 

qualitative research, key informants, qualitative research tools, 

principles of data collection, observation, field operation, In-depth 

interview, focus group discussion, principles of data analysis, 

application of qualitative data analysis program, data processing, 

conclusion techniques, summary of concept, content analysis,  writing 

research reports. 

04401595 การศึกษาคนควาอิสระ 3 

 (Independent Study)  

 การศึกษาคนควาอิสระ ในหัวขอท่ีนาสนใจระดับปริญญาโท และเรียบเรียง

เขียนเปนรายงาน 

 Independent study on current interesting topic in public health 

and compile into a written report. 
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04401597 สัมมนา 1 

 (Seminar)  

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางการสาธารณสุขในระดับ

ปริญญาโท 

 Presentation and discussion on current interesting topic in 

public health at the master’s degree level. 

 

04401598 ปญหาพิเศษ 1-3 

 (Special Problems)  

 การศึกษาคนควาในการวิจัยทางสาธารณสุขระดับปริญญาโท และเรียบเรียง

เขียนเปนรายงาน 

  Study and research in public health at the master’s degree 

level and compile into a written report. 

 

04401599 วิทยานิพนธ 1-12 

 (Thesis)  

 วิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

  Research at the master’s degree level and compile into a 

thesis. 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  

ลําดับ

ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

1. นางสาวนิรวรรณ แสนโพธ์ิ 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)  

มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2538 

วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุร,ี 2547 

ปร.ด. (เทคโนโลยสีิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุร,ี 2551 

3-3099-00791-71-3 

 

งานวิจัย 

1. คุณภาพนํ้าประปาในตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร, 2558 

2. การคัดแยกขยะของประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร, 2560 

3. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการธนาคาร

ขยะเพ่ือฌาปนกิจ ของชุมชนดงพัฒนา เทศบาล

สกลนคร, 2560 

4. การมีสวนรวมในการดําเนินการโครงการธนาคาร

ขยะรีไซเคลิเพ่ือสวัสดิการฌาปนกิจ ของเทศบาล

ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร, 2560 

5. ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการคัดแยกขยะตดิ

เช้ือของโรงพยาบาลกุสมุาลย อําเภอกุสุมารย จังหวัด

สกลนคร, 2560 

6. ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะ

ของครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอ

สวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร, 2560 

 

04401551 

04401599 

04401551 

04401553 

04401595 

04401597 

04401598 

 

2. นางสาวพีชานิกา ชอบจิตต 

อาจารย 

วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2547 

วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2550 

ปร.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2558 

3-4702-00183-56-8 

งานวิจัย 

1. Gene-environment interaction involved in 
cholangiocarcinoma in the Thai population: 
polymorphisms of DNA repair genes, smoking 
and use of alcohol. BMJ Open, 2557 
2. XRCC1 gene polymorphism, diet and risk 
of colorectal cancer in Thailand. Asian Pac J 
Cancer Prev, 2557 
3. XRCC1 Gene Polymorphism, 
Clinicopathological Characteristics and 
Stomach Cancer Survival in Thailand. Asian  
 

04401595 

04401597 

 

04401545 

04401595 

04401597 

04401598 

04401599 
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ลําดับ

ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

Pac J Cancer Prev, 2558 
4. Up-Regulation of miR-21 Is Associated with 
Cervicitis and Human Papillomavirus 
Infection in Cervical Tissues. PLoS One, 2558 
5. E6D25E, HPV16 Asian variant shows 
specific proteomic pattern correlating in 
cells transformation and suppressive innate 
immune response. Biochem Biophys Res 
Commun, 2559 
6. The XRCC 1 DNA repair gene modifies the 
environmental risk of stomach cancer: a 
hospital-based matched case-control study. 
BMC Cancer, 2560 
 

 

 

 

 

 

3. นางสาวรพีพรรณ  ยงยอด 

อาจารย 

วท.บ. (เทคโนโลยสีิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2546 

ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2550 

Ph.D. (Public Health)

มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2555 

3-4017-00956-70-2 

งานวิจัย 

1. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมลู
ฝอยดวยหลัก ๓Rs ในเขตเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร, 2557 
2. ความตองการศึกษาตอและคณุลกัษณะของบัณฑิต
ท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ (อนามัย
สิ่งแวดลอม)มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 2558 
3. Drinking Water Quality and Evaluation of 
Environmental Conditions of Water Vending 
Machines. Asia-Pacific Journal of Science and 
Technology, 2561 
4. การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
การประถมศึกษาสกลนคร เขต 1. 2561 
5. ความรูและพฤติกรรมการปองกันโรคเมลิออยโด
สิส, 2561 
6. การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2, 2561 

 

04401551 

04401599 

04401551 

04401595 

04401597 

04401598 

04401599 
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ลําดับ

ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

4. นางสาววรินทมาศ  เกษทองมา*  

อาจารย 

วท.บ. (สุขศึกษา) 

สถาบันราชภฏัอุดรธานี, 2536   

ส.บ. (บริหารสาธารณสุข)

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2539    

พย.บ. (พยาบาลศาสตร) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2544 

ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2545 

   ปร.ด. (วิทยาศาสตรสุขภาพ)

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2553 

3-4101-01158-38-7 

งานแตงเรียบเรียง 

      การพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

แบบบูรณาการ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสขุ, 

2557 

งานวิจัย 

1. ปจจัยเสี่ยงตอการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด

ของผูปวยเบาหวาน, 2559 

2. ผลของโปรแกรมนวดเทา 9 ทาดวยกะลาเพ่ือลด

อาการชาในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2, 2559 

3. ผ ลการฝ ก สม า ธิ บํ า บั ด แบ บ  SKT 7 ท่ี มี ต อ

ความเครียดในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง, 2559  

4. Effectiveness of E-san Program in Blood 

Sugar Level Controlling of Diabetic Type 2 

Patients, 2560  

5. Operation of Child Centers in Thailand, 

2560  
 

04401531 

04401591 

04401593 

04401599 

04401501 

04401502 

04401521 

04401522 

04401524 

04401525 

04401526 

04401531 

04401533 

04401591 

04401593 

04401595 

04401597 

04401598 

04401599 

 

5. นายวุธิพงศ ภักดีกุล* 

อาจารย 

ส.บ. (บริหารสาธารณสุข) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2538 

ส.ม. (บริหารสาธารณสุข) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2549 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรสุขภาพ)  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2554 

3-4118-00101-04-1 

งานแตงเรียบเรียง 

     การพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุแบบ

บูรณาการ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 

2557 

งานวิจัย 

1. Factors Related to the Effectiveness of 

Health Consumer Protection Operations of 

the Village Health Volunteer (VHV) for 

Community Medical Sciences  in Queen 

Sirikit  Health Center, Region Health 8, 2560 

2. Comparison with Blood Sugar Level 

(HbA1C) in Diabetic Type 2 Patients, 2560 

3. Management System on the Quality and 

Outcome Framework (QOF) In Area of 

04401531 

04401591 

04401593 

04401599 

04401501 

04401503 

04401523 

04401524 

04401531 

04401533 

04401534 

04401536 

04401537 

04401542 

04401591 

04401593 

04401595 

04401597 

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ลําดับ

ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

National Health Security Office, Region 8, 

Udon Thani, Thailand, 2560 

4. The Life Style of Thai  Marriages 

with Foreigners, 2560 

5. The Evaluation of District Health System 

(DHS) Development in Areas of The National  

Health Security Office(NSHO), Regain 8, 

Thailand, 2560 

 

04401598 

04401599 

 

6. นางสาวศรีวิภา   ชวงไชยยะ 

อาจารย 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย)  

เกียรตินิยม 

มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2547 

Ph.D. (Clinical Tropical 

Medicine)  

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2553 

3-4603-00045-78-7 

 

 

 

 

 

งานวิจัย 

1. ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การบริโภคอาหารท่ีมีสวนประกอบ ของโซเดียมต่ําใน

กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง, 2558 

2. การดําเนินงานกองทุนหลกัประกัน สุขภาพระดับ

ทองถ่ินของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในจังหวัด

นครพนม, 2558 

3. ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคมาลาเรยี

ในพ้ืนท่ีหมูบานแพรเช้ือ เขตอําเภอภูพาน จังหวัด

สกลนคร, 2558 

4. The prevalence of Opisthorchis viverrini 

infections in Chiang Khruea Subdistrict, 

Muaeng District, Sakon Nakhon Province, 

2559 

04401597 

04401599 

04401545 

04401595 

04401597 

04401598 

04401599 
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ลําดับ

ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

7. นายอนุศักดิ์  เกิดสิน* 

อาจารย 

วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต แขนงจุล

ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา, 

2543 

วท.ม. (ชีวเคมี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546 

Ph.D. (Medical Science) 

Osaka University, Japan, 2557 

3-1206-00557-15-8 

 

งานวิจัย 

1. Emergence of Streptococcus suis serotype 

9 infection in humans, 2558 

2. Adult pertussis is unrecognized public 

health problem in Thailand, 2559  

3. Development of a multiplex PCR assay to 

detect the major clonal complexes of 

Streptococcus suis relevant to human 

infection, 2559 

4. Fatal Septic Meningitis in Child Caused by 

Streptococcus suis Serotype 24, 2559 

5. Emergence of plasmid-mediated colistin 

resistance and New Delhi metallo-B - 

lactamase genes in extensively drug-resistant 

Escherichia coli isolated from a patient in 

Thailand, 2560 

04401541 

04401597 

04401599 

04401541 

04401545 

04401595 

04401597 

04401598 

04401599 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารยผูสอน 

       ไมมี 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 

 

ลําดับ

ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอนในหลักสูตร

ปรับปรุง 

1. นายรัฐพล    ไกรกลาง 

อาจารย 

ส.บ. (สาธารณสขุศาสตร) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2546 

ส.ม. (วิทยาศาสตรอนามัย 

สิ่งแวดลอมวิทยาศาสตรสุขาภิบาล) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2550 

ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย)

มหาวิทยาลยัขอนแกน , 2556 

5-3099-00077-18-9 

 

งานวิจัย 

1. Establishment and characterization of a                   

novel human cholangiocarcinoma cell line with 

high metastatic activity, 2559 

2. Inhibition of NF-KB Activity Enhances 

Sensitivity to Anticancer Drugs in 

Cholangiocarcinoma Cells, 2559 

3. Suppression of trophoblast cell surface 

antigen 2 enhances proliferation and migration 

in liver fluke-associated cholangiocarcinoma, 

2559 

4. Inhibition of carbonic anhydrase potentiates 

bevacizumab treatment in cholangiocarcinoma, 

2560 

5. Association of +62 G>A Polymorphism in the 

Resistin Gene with Type 2 Diabetes Mellitus 

among Thais: Case-Control Study, 2560 

 

 

          04401595 

          04401597 

          04401598 

          04401599 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

ไมมี 

4.2  ชวงเวลา 

ไมมี 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

ไมมี 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 

5.1 คําอธิบายโดยยอ  

  หลักสูตรกําหนดใหนิสิตเรียนวิชาการศึกษาคนควาอิสระหรือวิชาวิทยานิพนธ เปนวิชาท่ีให

นิสิตไดศึกษาประเด็นปญหาทางดานสาธารณสุขท่ีสนใจ โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ภายใตการแนะนําของ

อาจารยท่ีปรึกษา นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ และมีผลงานตีพิมพ

เผยแพร ตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

หลักสูตรมุงเนนใหนิสิตเปนไปตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education: TQF) 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยหลักสูตรมุงเนนการเรียน การสอน ใหนิสิตมีความรับผิดชอบตอ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

  2. ความรู โดยหลักสูตรมุงเนนโดยนําสถานการณจริงมาประยุกตใชในการเรียนและนําความรูในดาน

วิชาชีพมาบูรณาการในการเรียนการสอน 

3. ทักษะทางปญญา โดยหลักสูตรมุงเนนใหนิสิตมีความคิดเชิงระบบนําสถานการณในชุมชนมาศึกษา

วิเคราะห สังเคราะห เชื่อมโยงใหสอดคลองกับงานวิจัยท่ีผานมาและแกไขปญหาใหเหมาะสมกับบริบท 

4. ทักษะความสันพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ หลักสูตรมุงเนนการสรางภาวะผูนําแกนิสิต

ใหนิสิตสามารถทํางานรวมกับคนอ่ืนได 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรมุงเนนการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวกับวิชาชีพและการวิเคราะหทางตัวเลขอยางชํานาญ 

5.3 ชวงเวลา  

   ตามแผนการศึกษา 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต  

การศึกษาคนควาอิสระ 6 หนวยกิต  
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5.5 การเตรียมการ  

    5.5.1 แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือควบคุมวิทยานิพนธ หรือ การศึกษาคนควาอิสระใหนิสิต 

ตามแผนการศึกษา 

  5.5.2 อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควาและ

ประเมินผล 

  5.5.3 จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนําแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตเปนผูเลือกอาจารยท่ี

ปรึกษาซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีสนใจ 

  5.5.4 อาจารยจัดตารางเวลาเพ่ือใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของนิสิต 

5.5.5 มีคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรบริการ ในศูนยคอมพิวเตอร 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล   

5.6.1 ประเมินคุณภาพขอเสนอโครงงการวิจัย โดยอาจารย ท่ีปรึกษา และกรรมการ

วิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ 

5.6.2 ประเมินความกาวหนาในระหวางการทํางานวิจัย โดยอาจารยท่ีปรึกษาจากการสังเกต

และจากการรายงานดวยวาจาและเอกสาร 

5.6.3 ประเมินผลงานวิจัยจากการตอบรับใหตีพิมพเผยแพร หรือเขารวมนําเสนอในงาน

ประชุมวิชาการ โดยกรรมการประจําสาขาวิชา สําหรับกรณีวิทยานิพนธ 

5.6.4 ประเมินผลการทํางานของนิสิตในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานท่ีเกิดข้ึน

ในแตละข้ันตอน โดยอาจารยท่ีปรึกษา 

 

หมวดที ่4    ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

1. สํานึกด ี

(จิตใจท่ีดีงาม ซ่ือสัตย สุจริต คุณธรรม 

จริยธรรม) 

- การเรียนการสอน/กิจกรรมโดยการสอดแทรกดาน

จิตใจท่ีดี งาม ความซ่ือสัตยสุจริต การมีคุณธรรม 

จริยธรรม และการมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ เขาใน

เนื้อหารายวิชา 

- การใหความรูถึงผลกระทบตอสังคมและขอกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการกระทําผิดทางวิชาชีพ 

2. มุงม่ัน  

(ตั้งใจ อดทน วิริยะอุตสาหะ              

มุงผลสัมฤทธิ)์ 

- บูรณาการในกิจกรรม/โครงการท่ีมอบหมายใหนิสิตเปน

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

- การสอดแทรกเขาไปในกิจกรรมเนื้อหารายวิชา  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

3. สรางสรรค  

(ใฝรู ขวนขวาย สรางมูลคาและคุณคา   

มีนวัตกรรม) 

 

- การเรียนการสอน/กิจกรรมโดยการสนับสนุนและ

กระตุนการศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองของนิสิต 

- บูรณาการเขากับเนื้อหารายวิชา เชน วิทยานิพนธ 

สัมมนา ปญหาพิเศษ เปนตน  

- บูรณาการองคความรูทางดานสาธารณสุขศาสตรกับ

ศาสตรอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกับวิชาชีพและวิชาการ 

เพ่ือสรางมูลคาและนวัฒกรรมใหม 

4. สามัคคี 

(รวมมือรวมใจ ประนีประนอม       

ทํางานเปนทีม บูรณาการเชื่อมโยง) 

- บูรณาการเขากับเนื้อหาในรายวิชา เชน การสัมมนา 

ก า ร ทํ า ร า ย ง า น ก ลุ ม  ก า ร จั ด อ ภิ ป ร า ย ก ลุ ม             

การจดักิจกรรม/โครงการเสริมในรายวิชา เปนตน 

5. การทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

(Participation) 

- นิสิตทํางานกับผูรวมกับผูอ่ืนไดทุกคน และราบรื่น มี

ภาคีเครือขาย และประสานงานสิบทิศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

6. ผูนําดานสุขภาพ (Health Modeling)   - เปนผูนํ าดานสุขภาพใหแกคนในชุมชน และพ้ืนท่ี

ใกลเคียง โดยเปนผูนําในการสงเสริมและปองกันโรค 

และเฝาระวังการระบาดของโรค 

7. ชํานาญในการสื่อสาร และการ

เทคโนโลยี (Communication  and 

Technology)  

- สามารถใชเทคโนโลยีในการสรางสรรคงานวิจัยการ

เรียนการสอน นําเสนอ และนําเทคโนโลยี ท่ีมีตาม

บริบท มาประยุกตใชในการสงเสริม ปองกันโรค  

8. มีความเปนพ่ีเปนนอง (seniority) - มีการทํางานระหวางนิสิตรุนนองและรุนพ่ี การทํา

กิจกรรมรวมกันทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดีในระหวาง

รุนพ่ีรุนนองและสรางเครือขายท่ีดีตอกันในอนาคต 

9. ใชชุมชนเปนฐานในการเรียนการสอน 

และการวิจัย บริการวิชาการ 

(Community based learning) 

- มี การสํ ารวจชุ มชน  และคนหาปญ หาในชุมชน 

แกปญหาในชุมชน โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ เพ่ือให

เขาถึงชุมชน และใหชุมชนเปนแหลงเรียนรู สรางสรรค

งานวิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือสรางนวัตกรรมใหกอ

เกิดในชุมชน 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและ 

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

2) เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม  

3) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

4) มีจรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพทางสาธารณสุข 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกและบูรณาการในรายวิชาทาง

สาธารณสุขท่ีเนนกระบวนการใหผูเรียนมีสวนรวม เนนการเรียนรูจากสถานการณจริง บทบาทสมมติ และกรณี

ตัวอยางท่ีครอบคลุมประเด็นและปญหาดานคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมท้ังในวิชาการ วิชาชีพและการดํารงชีวิต 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 

   1)  ประเมินจากการตรงตอเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน  การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมายและการเขารวมกิจกรรม 

   2)  ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนิสิตในการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

   3)  ประเมินจากการกระทําทุจริตในการสอบ และกระทําทุจริตเชิงวิชาการและ

วิชาชีพ 

   4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  

2.2 ความรู 

  2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูและความเขาใจอยางถูกตอง ในหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

2) สามารถวิเคราะหปญหา ประยุกตความรู ทักษะ และใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับ

การแกปญหา เพ่ือตอบสนองความตองการทางวิชาชีพ 

3) สามารถติดตามความกาวหนาของความรูใหมในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

และพัฒนาความชํานาญทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรอยางตอเนื่องเพ่ือใหเทาทันตอเหตุการณ 

4) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนตระหนักในผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันท่ีมีตอองคความรูในสาขาวิชาและตอการ

ปฏิบัติในวิชาชีพ 
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  2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย              

การอภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคตางๆ และการใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การฝกปฏิบัติ         

ทําวิจัย วิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระ และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การสัมมนาหรือเชิญ

ผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรเฉพาะเรื่อง พรอมท้ังสงเสริมใหนิสิตเขารวมประชุมสัมมนาทาง

วิชาการท้ังในหรือตางประเทศ 

  2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

   1) ประเมินผลการเรียนรู จากการเรียนในรายวิชา โดยการสอบขอเขียน           

สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน และการนําเสนอรายงาน 

   2) ประเมินจากเคาโครงวิทยานิพนธ วิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาอิสระ 

 

 2.3 ทักษะทางปญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) มีการคิดท่ีเปนระบบ ในองคความรูสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรและตอการ

ปฏิบัติในวิชาชีพ 

2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค รวมท้ังสามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจได  

3) สามารถวิเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ หรือรายงานทาง

วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมท่ีทา

ทาย 

4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมสามารถ

วางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการใชความรูท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกและบูรณาการในรายวิชาทาง

สาธารณสุขท่ีเนนกระบวนการใหผูเรียนมีสวนรวม เนนกรณีศึกษาจากการประยุกตใชความรูทางสาธารณสุขใน

ชีวิตประจําวันท้ังทางดานวิชาการ และวิชาชีพ การอภิปลายกลุม การเปดโอกาสใหนิสิตมีการฝกปฏิบัติจริง

รวมท้ังจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมท้ังในวิชาการ วิชาชีพและการดํารงชีวิต 

  2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 ประเมินตามสภาพจริงของผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เชน การประเมินจาก

การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การวิเคราะหวิจารณ รายงานผลการอภิปราบกลุม และการสัมมนา 
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  มีความสามารถในการบริหารจัดการ แกปญหาท่ียุงยากซับซอนในปญหาทาง

วิชาชีพและสังคม ตามสถานการณได 

   2)  แสดงออกซ่ึงทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ

เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานของกลุม 

   3)  มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง รวมท้ังวิชาชีพและสังคมได

อยางตอเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

   ใชการเรียนการสอนท่ีมีเนนการเรียนรูใหเกิดการปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับ

ผูเรียน ผูเรียนกับผูจัดกระบวนการเรียนรู และกับบุคคลท่ีเก่ียวของ การกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปน

กลุม การมอบหมายงาน  การทํางานท่ีตองประสานงานกับผูอ่ืน หรือตองศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคล

อ่ืน หรือผูมีประสบการณ  และจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูภาคปฏิบัติท่ีสงเสริมการแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําใน

หลากหลายสถานการณ 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

   1)  การประเมินผู เรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตามตาม

สถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

   2)  ประเมินความสามารถในการทํางานเปนกลุมในดานทักษะ ประสิทธิภาพและ

ความสรางสรรค 

3)  ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตในการแสดงออกในการรวม

กิจกรรมตางๆ และความครบถวนตรงประเด็นในทางวิชาการและวิชาชีพ 

 2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   1) สามารถใชเทคนิคคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูล

และสามารถแปลความหมายของขอมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังมีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีมีอยูใน

ปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับวิชาชีพ 

2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟง และการเขียน ไดอยาง

เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป  

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการศึกษาคนควาดวยตนเอง สื่อสาร

ขอมูลสารสนเทศและผลการศึกษาคนควาไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ บุคคลและกลุมบุคคล 
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  2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร เชน การบรรยาย การ

อภิปราย การใชปญหาเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูและการศึกษาคนควาดวยตนเองการเรียนรูดวยตนเองเปน

ศูนยกลาง ไดแก การอานวารสารทางการวิจัยท้ังในและตางประเทศ  เพ่ือฝกการวิเคราะห, สังเคราะหขอมูล

ตางๆ  และสามารถนําเสนอและเลือกใชเทคนิคการนําเสนอไดอยางเหมาะสม การฝกปฏิบัติ การทําวิจัย  

วิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระ การจัดการฝกการจัดการขอมูล และการประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศไดเหมาะสมกับลักษณะของขอมูลและสถานการณตางๆ และนําเสนอขอมูลโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

  2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1 ) ป ระ เมินการ เรี ยน รู จ ากการ เรี ยน ใน รายวิช า  โดยการสอบข อ เขี ยน               

สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน หรือการนําเสนอ 

2) ประเมินจากทักษะการสื่อสาร  เทคนิคการนําเสนอโดยอิงทฤษฎี การเลือกใช

เครื่องมือทางเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของ และคุณภาพของขอมูลในการ

นําเสนอ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum  Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

รายวิชา 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวาง

บุคคล และ

ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

04401501                   

04401502                   

04401503                   

04401521                   

04401522                   

04401423                   

04401524                   

04401525                   

04401526                   

04401531                   

04401533                   
04401534                   
04401536                   

04401537                   

04401541                   

04401542                   

04401545                   

04401551                   

04401553                   

04401591                   

04401593                   

04401595                   
04401597                   
04401598                   
04401599                   
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 

2.1.1  ในระดับรายวิชา มีการทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรือระดับคะแนน จากการ

รายงานผลการเรียนในทุกรายวิชา และมีการคัดเลือกรายวิชา เพ่ือทําการประเมินการเรียนสอน โดย

คณะกรรมการภายในสาขาวิชาหรือคณะ 

2.1.2  ในระดับหลักสูตร มีการทวนสอบโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา

ทุกป และจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 ป  

2.1.3  มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนิสิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของนิสิต 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูภายหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา โดยจัดใหมี 

ระบบติดตามขอมูลท่ีเก่ียวของดังนี้ 

  2.2.1  การไดงานทําของบัณฑิต   

  2.2.2  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

  2.2.3  การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

  2.2.4  การไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองของบัณฑิต 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 แผน ก แบบ ก 2 

 1. มีการตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ (ระบุ) ผลงานวิทยานิพนธ

หรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดย

บทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ดังกลาว 

  2. เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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 แผน  ข 

 1. มีการตีพิมพเผยแพรผลการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของการคนควาอิสระ ตองไดรับการ

ตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับ

การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

  2. เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารยใหม ในเรื่องบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนิสิตใน

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

1.2 ชี้แจงและมอบเอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก รายละเอียดหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คูมือนิสิต 

คูมืออาจารย ฯลฯ  

1.3 ใหอาจารยใหมเขารับการฝกอบรม เรื่องกลยุทธและวิธีการสอนแบบตางๆ กลยุทธการประเมินผล

สัมฤทธของนิสิต การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการปรับปรุง และอ่ืนๆ 

1.4 มีอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําและติดตามการทํางานของอาจารยใหม  

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบั ติการเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน           

กลยุทธในการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา 

2.1.2 สนับสนุนใหผูสอนแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นกับผูสอนอ่ืนหรือผูทรงคุณวุฒิในสาย

งาน 

2.1.3 สนับสนุนใหอาจารยมีการทําวิจัยในชั้นเรียนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2.1.4 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียน การ

สอนและการประเมินผล 

2.1.5 สงเสริมใหอาจารยมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณ เพ่ือสงเสริม   การ

สอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง 

2.1.6 ใหการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน เขารวมการประชุมเพ่ือเสนอผลงาน

ทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ  
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  2.2.1 สนับสนุนใหอาจารยไดรับงบประมาณวิจัยจากภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 

  2.2.2 จัดหาอุปกรณการวิจัยพ้ืนฐาน และอํานวยความสะดวกดานสถานท่ีทําการวิจัย และ

การเรียนการสอน 

  2.2.3 สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยในสาขาท่ีเชี่ยวชาญ และมีโอกาสเขากลุมวิจัยตาง ๆ ท่ีมี

ผูวิจัยจากหลากหลายสาขา เพ่ือสรางองคความรูใหม และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

  2.2.4 สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการและเผยแพรงานวิชาการ เพ่ือใหมี

ตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 

  2.2.5 สนับสนุนอาจารยและบุคลากรใหบริการวิชาการ และรวมมือวิจัยกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 

 มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตรดังกลาวทุกประการ ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 7 คน  

  1.2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร    

อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 7 คน  มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

   - คุณวุฒิของอาจารยประจํา  ระดับปริญญาเอก     7  คน  

   - ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับ ผูชวยศาสตราจารย  1  คน 

  1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

   หลักสูต รสาธารณ สุขศาสตรมหาบัณ ฑิตฉบับนี้  ได รับอนุ มั ติ เป ดสอน  จากสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2556 เปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษา 

2556  ซ่ึงนับถึงปจจุบันไดระยะเวลา 4 ปการศึกษา  คณะกรรมการหลักสูตรไดพิจารณากําหนดแผน และ

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรตามท่ีกําหนดไวใน มคอ. 2 และ ขอกําหนดของ สกอ. อยางเครงครัด ไดเริ่ม

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรยอยมาอยางตอเนื่อง และนํามาสูการปรับปรุงใหญในปการศึกษา 2560 โดย

ดําเนินการตามแผน  และกระบวนการดําเนินงานคือ ทางกรรมการหลักสูตรไดจัดทําแผนเสนอเขาบรรจุใน

แผนของคณะสาธารณสุขศาสตร เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการปรับปรุงหลักสูตรในลักษณะ การจัดประชุม

ทางวิชาการแกอาจารย นิสิตในหลักสูตร และการเปดโอกาสใหผูทรงคุณวุฒิไดสะทอนแนวคิดในการปรับปรุง

หลักสูตรให ทันสมัย ตรงกับความตองการของหนวยงานผูใชงานบัณฑิต เปนตน 
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2. บัณฑิต 

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตไดดําเนินการจัดการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) โดยกํากับ

คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู  

และไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวใน มคอ. 2 ซ่ึงครอบคลุมผลการ

เรียนรูเรียนอยางนอย 5 ดาน คือ 

  1) ดานคุณธรรมจรยิธรรม 

  2) ดานความรู 

  3) ดานทักษะทางปญญา 

  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ 

  5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาตองไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  อยางนอยดําเนินการใหผลงาน

หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุม

วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

3. นิสิต 

   3.1 รับนิสิต 

  1. จํานวนนิสิตของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กําหนดเปนแผนรับตามความตองการ

ศึกษาตอในแตละปๆ ละ 20 คน ตามแผนรับนิสิตในแผนยุทธศาสตร 5 ป แผนปฏิบัติการประจําปของคณะ 

และท่ีสําคัญหลักสูตรไดยึดแผนท่ีกําหนดไวในการเปดหลักสูตร หรือใน มคอ. 2 โดยยึดม่ันเปาหมายจํานวน

นิสิตท่ีตั้งไวมาตลอด การตรวจสอบแผนจะมีการทบทวนตรวจสอบยอดเปาหมายทุกครั้งเม่ือจะมีการประกาศ

รับ สมัครนิสิตใหม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีเฉพาะในดานการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการ กล

วิธีดําเนินการตามแผน หรือ ปรับปรุงตัวเลขระหวางแผน ก และ แผน ข เทานั้น ดังนั้น คณะกรรมการ

หลักสูตรจึงมีการตําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด และมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผน

ใหคณะทราบ ทุกภาคการศึกษา โดยยึดหลักการในการกําหนดแผน คือ   

1) หลักสูตรกําหนดจํานวนเปาหมายจํานวนการรับนิสิต โดยคํานึงถึงสัดสวนของ

อาจารยตอจํานวนนิสิต 

2) หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑการรับนิสิตท่ีสะทอนถึงปรัชญา วิสัยทัศน ของ

คณะ และมหาวิทยาลัย  

3) เกณฑ คุณสมบัติ ในระดับหลักสูตรใหดําเนินการตามเกณฑ ท่ีปรากฏใน            

มคอ. 2  

 

54 

 



  2. คุณสมบัติของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ซ่ึงเป ็นไปตาม เกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยไดกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตตามวัตถุประสงคของหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มุงหวังใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา มีความร ูความสามารถในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยหลักสูตรมุงเนนการเรียน การสอน ใหนิสิตมีความรับผิดชอบตอ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

  2. ความรู โดยหลักสูตรมุงเนนโดยนําสถานการณจริงมาประยุกตใชในการเรียนและนําความรูในดาน

วิชาชีพมาบูรณาการในการเรียนการสอน 

3. ทักษะทางปญญา โดยหลักสูตรมุงเนนใหนิสิตมีความคิดเชิงระบบนําสถานการณในชุมชนมาศึกษา

วิเคราะห สังเคราะห เชื่อมโยงใหสอดคลองกับงานวิจัยท่ีผานมาและแกไขปญหาใหเหมาะสมกับบริบท 

4. ทักษะความสันพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ หลักสูตรมุงเนนการสรางภาวะผูนําแกนิสิต

ใหนิสิตสามารถทํางานรวมกับคนอ่ืนได 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรมุงเนนการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวกับวิชาชีพและการวิเคราะหทางตัวเลขอยางชํานาญ 

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จึงไดกําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาตอในหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอนั้นจะตองมีคุณสมบัติตามท่ีกลาวขางตน  

3. กระบวนการดําเนินงานรับนิสิต หลักสูตรไดกําหนดรับนิสิตตามแผนการเปดโครงการหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ท่ีเสนอตอกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีกระบวนการรับนิสิตตาม

ข้ันตอน ดังนี้ 

1) หลักสูตรสงแผนการรับสมัครนิสิตใหมผานคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือ

พิจารณาเห็นชอบ และดําเนินการทําเรื่องสงถึงบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาประกาศรับสมัครนิสิตใหมผาน

ชองทางตาง ๆ เชน หนาเว็บไซตของวิทยาเขตบางเขน หนาเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย และหนาเว็บไซตของ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจากนั้นยังประชาสัมพันธผานเว็บไซตและ Facebook ของ

คณะรวมท้ังการปดปายประชาสัมพันธหนาสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง การจัดทําแผนพับแจกในท่ี

ประชุมเครือขายดานสาธารณสุข เปนตน 

2) คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัคร ท้ังในกลุมท่ีมี

คุณสมบัติตามบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และในกรณีท่ีมีผูสําเร็จการศึกษามานาน และทํางานแลวไดกําหนด

คุณสมบัติเฉพาะเพ่ิมเติมคือ ตองมีประสบการณการทํางานท่ีสอดคลองกับหลักสูตรท่ีจะเรียนอยางนอย 1 ป 

3) บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ

สอบขอเขียน ผานระบบออนไลนและเอกสารท่ีติดประกาศท่ีปายประชาสัมพันธของคณะฯ 

4) หลักสูตร ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบคัดเลือกเพ่ือออกขอสอบและ

ดําเนินการสอบคัด เลือกใหเปนไปตามระเบียบและทันเวลาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
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    5) อาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาคะแนนของการสอบขอเขียน โดยมีการกําหนด

คะแนนข้ันต่ําของการรับเขาศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกเขาสอบสัมภาษณ เกณฑในการพิจารณา

นั้นมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกในแตละป 

6) การสอบสัมภาษณดําเนินการโดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณจํานวน 3-5 คน 

ตอผู เขาสอบ 1 คน ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษท่ีเปน

ผูทรงคุณวุฒิ ภายนอก โดยจะมีการประชุมชี้แจงหลักเกณฑการพิจารณาใหคะแนนกอนสอบทุกครั้ง 

7) คณะกรรมการสอบคัดเลือกสงผลคะแนนสอบขอเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ 

ใหคณะกรรมการประจําหลักสูตรนําผลคะแนนมาพิจารณาตัดสินการรับเขาศึกษาในหลักสูตร และสงผลการ

สอบคัดเลือกใหบัณฑิตวิทยาลัยประกาศผูมีสิทธิเขาศึกษา ตามลําดับ 

8) ดําเนินการจัดสอบและประกาศผลสอบ หลักสูตรกําหนดใหคณะกรรมการสอบ

ทําการสรุปผลการสอบเสนอผานคณะ และเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย ในกรณีท่ีหลักสูตรมีการดําเนินการ

นอกเหนือจากท่ีสวนกลางกําหนด หลักสูตรไดทําการบันทึกขอสรุปผลการสอบสงให บัณฑิตวิทยาลัย 

ดําเนินการประกาศผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

9) การรายงานตัวของนิสิต นิสิตตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาและนําเอกสาร 

หลักฐานมารายงานตัวในวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ผูท่ีผานการตรวจสอบเอกสารจะมีสิทธิเปนผูชําระเงิน

ลงทะเบียนเรียน และผูท่ีชําระเงินลงทะเบียนจึงจะไดรับรหัสประจําตัวนิสิต 

10) การจัดปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยจัดปฐมนิเทศใน

ระดับมหาวิทยาลัย ดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย มีการปฐมนิเทศระบบการเรียนของนิสิต แนะนําหนวยงาน

ภายใน ระบบ ทุน เอกลักษณ และ อัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯลฯ นอกจากนั้น หลักสูตรยังไดจัดแนะนํา

ขอมูลระดับหลักสูตรและคณะ  

  4. การตรวจสอบประเมินผลและการปรบัปรุงท่ีผานมา    

    1) หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือพิจารณาจุดเดน จุดดอยกระบวนการรับนักศึกษา เสนอ 

คณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการคณะ เพ่ือดําเนินการพัฒนาปรับปรุงในการรับนักศึกษาในปถัดไป 

2)  หลักสูตรจัดทําการประเมินผลการรับเขานิสิตใหมตามรูปแบบ และข้ันตอนท่ี

กลาวมาเบื้องตน พบวา เกิดผลดีตอหลักสูตร และคณะฯ คือไดนิสิตท่ีมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถตรง

ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว กลุมนิสิตมีคุณสมบัติท่ีใกลเคียงกัน(Homogeneous group) ไมมีความแตกตางดาน

ความรูพ้ืนฐาน ลักษณะงานท่ีเก่ียวของ ทําใหงายตอการเรียนรูในรายวิชาตามหลักสูตรท่ีเปดสอน ขอคนพบท่ี

สําคัญจากการใชระบบรับเขานิสิตท่ีผานมา คือ เปนระบบท่ีเปดโอกาสใหผูสมัครสอบเขาไดพัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง ท้ังนี้สังเกตไดจาก การท่ีผูเขาสอบรอบแรก หรือสอบในปแรกแลวไมผาน การสอบครั้งตอมาหรือใน

ปตอมา เขาไดพัฒนาทักษะในสวนท่ีคณะกรรมการเคยแนะนําไวไดดีข้ึน เชน ทักษะการใชภาษาอังกฤษ เปน

ตน 

3)  ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือทบทวนการจัดการความรูในกระบวนการรับ

นิสิตใหม  
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4)  สรุปผลการทบทวนและจัดทําเปนแนวปฏิบัติท่ีดีดานกระบวนการรับนิสิตในรอบ

ปท่ีผานมา 

5)  นําแนวปฏิบัติท่ีดีในกระบวนการรับนิสิตไปปรับปรุงในการวางแผนการรับ

นักศึกษาครั้งตอไป 

3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

   1.  คณะกรรมการหลักสูตรกําหนดใหนิสิตท่ีไมไดสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางดาน

สาธารณสุขศาสตร หรือสําเร็จการศึกษามานานเกินกวา 3 ป และมีวุฒิการศึกษาไมครบถวนหรือไมตรงกับ

ความรูดานสาธารณสุขศาสตร ตองศึกษาวิชาเสริมพ้ืนฐานดานระบบสาธารณสุขศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต 

ท้ังนี้นิสิตสามารถขอเทียบความรูใน รายวิชาท่ีเรียนมาในระดับปริญญาตรี เพ่ือขอยกเวนการศึกษาได การขอ

เทียบความรูจะพิจารณาจากองคความรูในรายวิชาท่ีนํามาขอเทียบวิชา ผลการเรียนรูระยะท่ีศึกษาวิชานั้นๆ วา

นานเพียงใด โดยใหอาจารยผูสอนในวิชาเสริมพ้ืนฐานนั้นๆ เปนผูพิจารณาและเสนอ กรรมการท่ีเปนอาจารย

ประจําหลักสูตรเห็นชอบและเปนไปตามขอบังคับวาดวยการ ศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. จัดใหมีการเรียนปรับพ้ืนฐานดานสาธารณสุขแกนิสิตท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวน หรือไมตรง

กับความรูดานสาธารณสุขศาสตร โดยนิสิตลงทะเบียนเขารับการอบรมเสริมความรูตามเกณฑท่ีคณะกรรมการ

หลักสูตร กําหนดไว แตไมมีหนวยกิต 

3. จัดปฐมนิเทศกอนเปดภาคการศึกษา เพ่ือชี้แจงการเทียบวิชาเสริมพ้ืนฐาน กฎ ระเบียบใน

การศึกษา สิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษาท่ีคณะและหลักสูตรจัดให เปดโอกาสใหรุนพ่ีไดพบปะแนะนํา

การเตรียมตัวในการเรียนกับรุนนอง จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือสงเสริมใหทํางานเปนทีมใหนิสิต

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในดานวิชาการ 

 

3.3 การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา 

การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษาการควบคุม

ระบบการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา 

1) จัดทําคูมือการจัดทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ แจกใหนิสิตและอาจารยท่ี

ปรึกษา 

2)  หลักสู ตรได จั ด ทํ าแผนการเรียนการสอน ให กับนิ สิ ตและอาจารย  เรียกว า              

“บันได 24 ข้ัน สูความสําเร็จในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” โดยกําหนดข้ันตอนการเรียนการทําโครงราง

วิทยานิพนธ การดําเนินงานตามแผนวิทยานิพนธ การนําเสนอเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการสอบ

ปองกันวิทยานิพนธ ไวเปนข้ันตอนอยางชัดเจนเพ่ือใหนิสิตและอาจารยใชเปนแนวทางในการกํากับ การเรียน

การสอน 
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3) หลักสูตรมีการกําหนดใหนิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธจํานวน 3 หนวยกิต ในภาค

การศึกษาท่ี 1 ของปท่ี 2 และสอบขอเสนอใหผานในภาคการศึกษานั้น หากสอบไมผาน จะใหติด I และตอง

แก I ภายใน 1 เดือนหลังจากสิ้นภาคการศึกษา 

4) หลักสูตรไดกําหนดใหมีการประชุม การนําเสนอความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธทุก

เดือน (Progress report) ท้ังนี้เพ่ือติดตามประเมินผลการทําวิทยานิพนธของนิสิต ปญหาอุปสรรค และกําหนด

แนวทางแกไขปญหาใหกับนิสิต  

5) จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเสนอแนะในลักษณะคลินิกการวิจัย ดวยการเรียนเชิญ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาเปนวิทยากรในแตระครั้ง เชน การเชิญ วิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญในการเขียน

รายงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ เผยแพรผลงานทางวิชาการท้ังในลักษณะของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ระดับชาติ   โดยจัดทุกปการศึกษา  เปนตน 

6) การสนับสนุนดานตีพิมพ  เผยแพรผลการวิจัย ในรุนแรกของนิสิตท่ีเรียน  มีความ

ตองการจบการศึกษาตามหวงเวลาท่ีกําหนดไว  24  เดือน  2  ป ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงไดวางแผนรองรับการ

ตีพิมพเผยแพรผลงาน หลังจากท่ีอาจารยท่ีปรึกษาและนิสิตรวมกันพัฒนาข้ึนมาแลว โดยดําเนินการดังนี้   

ชองทางท่ี 1 การติดตอกับวารสารวิชาการท่ีคณาจารยของคณะรวมเปนกรรมการบรรณาธิการ หรือ 

รวมเปน peer review ท้ังวารสารภายในและตางประเทศ อยางนอย  3  วารสาร และทุกวารสารอยูในระบบ 

TCI 2  ข้ึนไป   

ชองทางท่ี 2 การสนับสนุนใหนิสิตนําผลงานบางสวนจัดพิมพเปน manuscript แลวสงเขารวมการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ  เชน  การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร การประชุมระดับนานาชาติ ท่ีจัดข้ึน

ภายใน และตางประเทศ  

ชองทางท่ี 3 หลักสูตรไดเพ่ิมความเขมขนข้ึนในกรณีนิสิตท่ีมีความสามารถดานการใชภาษา อังกฤษได

ดี  โดยอาจารย ท่ีปรึกษาสนับสนุนใหจัดทําวิทยานิพนธ เปนภาษาอังกฤษ และมุ งหวังใหตี พิมพ ใน 

International Journal  ท่ีอยูในฐาน ISI  หรือ SCOPUS   

7)  ในภาคการศึกษาท่ี 2 ของปท่ี 2 ซ่ึงเปนภาคสุดทาย นิสิตตองลงทะเบียน 6- 9  หนวยกิต 

สําหรับวิทยานิพนธ และการสอบปดเลมวิทยานิพนธ เม่ือสิ้นภาคการศึกษา หากไมผานจะให I และตอง

แก I ภายใน 1 เดือน หลังจากสิ้นภาคการศึกษา   

8)  ผลจากการดําเนินงานท่ีผานมา ไดทําการประเมิน และพบวาเกิดแนวปฏิบัติท่ีดี จนสงผล

ใหนิสิตท่ีทําตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว  สามารถบริหารจัดการในการทําวิทยานิพนธไดสําเร็จภายใน 24 เดือน 

หรือ 2 ป  สงผลให  ปการศึกษา 2558  มีนิสิตท่ีจบการศึกษา  10 คน ปการศึกษา 2559  มีนิสิตท่ีจบ

การศึกษา  8 คน   

3.4 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

หลักสูตรไดกําหนดคุณลักษณะของผูท่ีสําเร็จการศึกษาท่ีสําคัญ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนิสิตและ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในทศวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
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1)  กรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการสํารวจกิจกรรมตามความตองการของนิสิตในปการศึกษา 

2557  นํามาวิเคราะหเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนงานการพัฒนาศักยภาพนิสิต 

2)  กรรมการหลักสูตรจัดทําแผนงานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใชในการดําเนินการตามแผน นอกจากนี้ไดมีการมอบหมายนักวิชาการศึกษา

ท่ีดูแลงานกิจการนักศึกษาของคณะเขาไปมีสวนรวมมีการจัดประชุมรวมกันระหวางหลักสูตรกับคณะ และ

ตัวแทนคณะกรรมการนิสิตแตละรุน รวมประชุมกําหนดกิจกรรมรวมกัน ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการ

พัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญ 

               1. กิจกรรมเสริมสรางความยึดม่ันผูกพันกับความเปนพลเมือง กิจกรรมสันทนาการ  กิจกรรม

ศิลปะและวฒันธรรม 

               2. กิจกรรมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (ICT Literacy, scientific Literacy, media 

literacy, health literacy, life skill, career skills) 

3. กิจกรรมสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในและตางประเทศตัวอยางการจัดกิจกรรมท่ี 

สําคัญ  ไดแก 

       1) หลักสูตรไดจัดใหมี กิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพพรอม ท้ังมีภาวะผูนําในการสงเสริมใหผูอ่ืนประพฤติตามคุณธรรมจริยธรรมและ จรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ  โดยผานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เชน  การรับนอง การปฐมนิเทศ เปนตน 

       2) หลักสูตรไดเสริมกิจกรรม ดานความสามารถในการวิจัยโดยบูรณาการองคความรูเพ่ือการ

แกปญหาทางวิชาการ หรือการพัฒนาความรูในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมีความรูความเขาใจอยางลึก ซ้ึงใน

หลักการและแนวคิดสําคัญในสาธารณสุขศาสตรและศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ และนํามาใชในการพัฒนาความรูใน

สาขาวิชาท่ีศึกษาได ดวยการจัดกิจกรรม การเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติ (เกษตรแฟร) ระดับ

นานาชาติ ท้ังไทยและตางประเทศทุกป   

      3) หลักสูตรจัดกิจกรรมเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหสังเคราะหการสื่อสารและการใช

เทคโนโลยี สารสนเทศท่ีจะนําไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนในวงกวางดวยการ จัดกิจกรรม

เสริมเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนา โดยกําหนดใหนิสิตศึกษาคนควาในชั้นเรียนท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ แลวนํานิสิตเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ ท่ีจัดข้ึนท้ังในมหาวิทยาลัย 

นอกมหาวิทยาลัย และตางประเทศ เพ่ือสงเสริมใหนิสิตเกิดการตื้นตัว และเปนการเพ่ิมทักษะการเรียนรู เปด

วิสัยทัศนท่ีกวางไกลใหกับนิสิต และมีกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ เชน หลักสูตรไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

(1) จัดสอนเสริมในความรูดานการใชระบบสารสนเทศ การสืบคนขอมูลใน

ฐานขอมูลวิชาการ เชน ความรูในระบบ Endnote เพ่ือใหนิสิตมีความรูความสามรในการใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ท่ีจัดการและจัดเก็บรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอางอิงท่ีสืบคน จากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสสาขา

ตาง ๆ หรือจากฐานขอมูลของหองสมุด (CMUL OPAC) ไดอยางเปนระบบ 
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(2) จัดบรรยายพิเศษเก่ียวกับนโยบายและทิศทางการดําเนินงานดานสาธารณสุขใน

ทศวรรษท่ี 21 โดยวิทยากรท่ีเปนผูบริหารของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสงเสริมใหนิสิตมีแนวทางในการ

กําหนดหัวขอในการทําวิทยานิพนธ แนวทางในการดําเนินงานประจํา และการเปนนักบริหารงานสาธารณสุข

อยางมืออาชีพ  

(3) มีการนํานิสิตไปศึกษาดูงานในองคกรชั้นนําท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีครอบคลุมท้ัง

กิจกรรมเก่ียวกับการสาธารณสุข การบริหาร การจัดการสิ่งแวดลอม โดยเนนหนักใหนิสิตไดพบปะพูดคุยกับ

ผูบริหารขององคกรท่ีไปเยี่ยมชม 

(4 ) ดํ า เนิ น การป ระ เมินผลการจั ด กิ จกรรมตามแผน   โดยประชุ มคณ ะ

กรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือนําผลการดําเนินงานมาจัดการความรูใน การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

(5) ขับเคลื่อนกระบวนการ ประเมินผลการสนับสนุนการเรียนของนิสิตในหลักสูตร 

ในการเรียนการสอนทุกวิชาใหนิสิตทํางานเปนกลุม  โดยมีการใหประเมินการทํางานกันเองในกลุมเนนการ

เรียนการสอนเชิงอภิปราย เพ่ือใหนิสิตกลาแสดงความคิดเห็น หลักสูตรไดเพ่ิมกิจกรรมการพัฒนานิสิต โดยให

นิสิตท่ีเรียนในปท่ี 2  เขียนสิ่งท่ีตนเองอยากพัฒนาในสัปดาหแรกท่ีเปดเรียน เม่ือไดขอมูลครบถวนจากนิสิตทุก

คน อาจารยประจําหลักสูตรนําขอมูลมาวิเคราะหและจัดเปนกลุมท่ีมีความตองการท่ีเหมือนกัน  หรือใกลเคียง

กัน สรุปได 3   กลุม คือ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ พัฒนาความเปนผูนําและพัฒนาการ การวิเคราะห

ระบบสารสนเทศข้ันสูง หลักสูตรไดจัดการอบรมเพ่ิมเติมใหท้ังกลุมในชวง ภาคฤดูรอน โดยเชิญวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ดังนี้ 

     1.   ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือนําผลการดําเนินงานมาจัดการความรูใน

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

     2.  การปรับปรุงพัฒนาระบบเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการนิสิตและเพ่ือใหมีความ 

เหมาะสมกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในภาคการศึกษาท่ีผานมารวมถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน กับนิสิต รุนแรก เชน ปญหา

ความไมเขาใจในการสงเอกสารประกอบการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยา นิพนธหลัก เอกสารประกอบการ

เสนออนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ ทําใหเกิดการแกไขและเกิดการลาชาในการสงเอกสารระหวางวิทยาเขตกับ

บัณฑิต วิทยาลัย ดังนั้นหลักสูตรจึงไดจัดใหมีการประชุมรวมระหวางอาจารยประจําหลักสูตร นิสิตทุกรุน 

บุคลากรจากบัณฑิตวิทยาลัย เปนตน เพ่ือสรางความเขาใจในระเบียบ ข้ันตอนการจัดทําเอกสาร รูปแบบการ

จัดทําเอกสาร จนทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทุกฝาย เกิดความเขาใจ เกิดคูมือประกอยการจัดทํา

เอกสารและข้ันตอน สงผลใหนิสิตรุนท่ี 2 มีความเขาใจและสามารถดําเนินงานตามข้ันตอนไดอยางรวดเร็วและ

ถูกตองมากข้ึน 

 

3.5 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน 

  1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มีการสํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรของนิสิต

ระดับปริญญาโท โดยการใหนิสิตประเมินการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย  
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 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรไดจัดชองทางการรับขอรองเรียนของนิสิตในกระบวนการเรียน

การสอน เพ่ือนําไปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตอไป ซ่ึงมีชองทางในการรับขอรองเรียน ไดแก กลองรับความ

คิดเห็นตอหลักสูตร แบบประเมินออนไลนผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย เปนตน 

 3.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน         (การ

คงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) ทุกภาคการศึกษา 

    4. อาจารย 

การบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม 

  1) กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โดยอาจารยใหมตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอก มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร

และมีผลการสอบภาษาอังกฤษ (ตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

  2) ประชาสัมพันธและประกาศรับสมัครอาจารยผูมีคุณสมบัติตามตองการ 

  3) กําหนดการทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสื่อการศึกษา 

  4) เสนอแตงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

5) มีกลไกการคัดเลือกอาจารยท่ีเหมาะสม โปรงใส อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติ ท่ี

เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทาง

วิชาการอยางตอเนื่อง 

6) การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ กระบวนการแตงตั้ง

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในภาคการศึกษาท่ีผานมา และจากคําแนะนําของกรรมการ

ผูตรวจประเมินหลักสูตรท่ีไดเสนอแนะเก่ียวกับการ แตงตั้งอาจารยผูควบคุมดูแลวิทยานิพนธของนิสิตให

เปนไปตามมาตรฐานหรือ เกณฑท่ีกําหนด ดังนั้นคณะกรรมการประจําหลักสูตรมีแผนงาน และแนวทางการ

ดําเนินงาน ไดพิจารณาแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธโดย คํานึงถึงภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ ดังนี้  

(1)  อาจารย 1 คน รับผิดชอบเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ไมเกินกวา 5 คน กรณีท่ีมี

การขยายการรับนิสิตในท่ีปรึกษาเกินกวา 5 คน  แตไมเกิน 10 คน 

(2) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เปนอาจารยประจําภายในคณะฯ ทุกคนมีสมบัติ

ครบถวนโดยทุกคนจะไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติ และไดรับการอนุมัติใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

หลักจากบัณฑิตวิทยาลัยทุกคน    

(3) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  

(4) ทุกคนมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญาบัตร 

  5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
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 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํา

รายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย  

  มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา  

 มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินทีหลากหลาย 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีแนว

ปฏิบัติ ดังนี้ 

   1) การกําหนดอาจารยผูสอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตจะตองมีคุณสมบัติ

เหมาะสมกับรายว ิชาท่ีสอนตามหลักสูตร ได แก   

     - วุฒิการศึกษา   

     - ความเชี ยวชาญประสบการณในการสอน    

     - ประสบการณท่ีเคยปฏิบัติงาน 

                       - ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ    

   2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไดมีการกําหนดใหนิสิตไดเรียนจากอาจารยท่ีมี

ประสบการณในการสอนและตามความถนัดของอาจารยผูสอนท้ังนี้เพ่ือใหนิสิตไดรับความรูและประสบการณ

จากอาจารยท่ี หลากหลาย    

   3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กําหนดให ทุกรายว ิชาตองมีรายละเอียดรายว ิชา

(มคอ.3) โดย อาจารยประจําวิชา โดยกําหนดใหแตละรายวิชาสงใหอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาอนุมัติ

ภายใน 7 วัน กอนเปดภาคการศึกษา  

   4) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กําหนดใหอาจารยประจําวิชาชี้แจงและอธิบาย

รายละเอียดรายวิชาตาม (มคอ.3) ใหแกนิสิตในครั้งแรกท่ีพบนิสิตในรายว ิชานั้น   

   5) คณะกรรมการหลักสูตร รวมกับฝายวิชาการ มีการควบคุมและติดตามในการประเมินการ

เรียนการสอนในแตละรายวิชาเพ่ือใหมีการปรับปรุงการสอนในภาคการศึกษาถัดไปใหไดมาตรฐาน 

  6) กรรมการประจําหลักสูตรประชุมการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 รวมกับอาจารยผูสอน โดย

พิจารณาจากผลของ มคอ.5 ในภาคเรียนท่ีผานมา ดังนี้ 

        (1) คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาจัดทํา มคอ.3/ มคอ.4 ตาม mapping 

ท่ีปรากฏใน มคอ. 2 ของหลักสูตร 

          (2) ทวนสอบ มคอ.3/ มคอ.4 โดยพิจารณาจากผลของมคอ.5 ในภาคเรียนท่ีผานมา 

          (3) กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนท้ังการบรรยายและการฝกปฏิบัติ โดย

การบูรณาพันธกิจตางๆใหเหมาะสมกับรายวิชาท่ีเปดสอน 

          (4) การจัดทําขอสอบ วิธีการเก็บคะแนน และวิธีการวัดและประเมินผลรวมกัน 
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 7) หลังจากไดขอตกลงรวมกันจากการประชุมของคณะกรรมการหลักสูตรแลว อาจารยผูสอน

จัดทํา จัดทํา มคอ.3 มคอ.4 ตามผลการพิจาณาของคณะกรรมการและดําเนินสงผานระบบ CMS ภายใน 30 

วัน กอนเปดภาคการศึกษา 

8) ผูสอนดําเนินการสอนตาม มคอ.3 มคอ.4  โดยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

เนนทฤษฎีและปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูประกอบการและการศึกษาดูงาน  

       (1) มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

       (2) มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

9) หลักสูตรรวมกับฝายวิชาการของคณะมีระบบกํากับติดตามใหเกิดการเรียน การสอนตาม 

มคอ.3 มคอ.4  คือ 

       (1) กําหนดไวในปฏิทินการเรียนการสอนของคณะฯ ไวอยางชัดเจน 

       (2) มีระบบการแจงเตือนอาจารยผานระบบอีเมลล / ไลน /facebook และโทรศัพท 

ตลอดถึงการแจงในท่ีประชุมของคณะฯ ท่ีประชุมของภาควิชา เพ่ือใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 , มคอ.

4  ท้ังในระบบเอกสาร  และผานระบบออนไลน 

   10) จากการเปดการเรียนการสอนในหลักสูตร ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2/ 2556 เปนตนมา 

ทําใหหลักสูตรไดมีโอกาสดําเนินการจัดการองคความรูภายในหลักสูตร PDCA (KM) เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบ

ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน จนไดแนวปฏิบัติท่ีดี ดังภาพ 
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 ภายใน 30 วันกอนเปดภาคเรียน 

    ไมผาน 

 

  

    ภายใน 15 วันกอนเปดภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) หลักสูตรนําผลจากการประเมินระบบการจัดการเรียนการสอน ตามวงจร PDCA และ 

จัดการความรู (KM) ในกระบวนการดําเนินงานท่ีผานมาเบื้องตนนี้   ไปสูการพัฒนาปรับปรุงระบบใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ในปถัดไป 

12) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตรวมกับฝายวิชาการ ไดมีการกําหนดเกณฑในการ

พัฒนาผลการเรียนรูของนิสิตเปน 5 ดาน ไดแก   

    1. ดานคุณธรรมจริยธรรม   

    2. ดานความรู   

    3. ดานทักษะทางปญญา   

    4.ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   

    5. ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   13) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบ ัณฑิต มีวิธีและรูปแบบการประเมินผลของนิสิต เพ่ือ

ใชในการประเมินเสร็จสิ้นของการเรียนการสอนในการศึกษานั้น   

    

อาจารยประจําวิชาจัดทํา มคอ.3/4 ในระบบออนไลน และเสนอ

กรรมการประจําหลักสูตร พรอมนํา มคอ.5 ในภาคการศึกษาที่

ผานมา มาพิจารณารวม 

ประธานหลักสูตรกําหนดวาระการประชุมหลักสูตร เร่ืองการจัดทํา 

มคอ.3/ มคอ.4 เพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณา 

- ทวนสอบ มคอ.3/ มคอ.4  

- แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีมีการฝก

ปฏิบัติ 

- การบูรณาพันธกิจตางๆใหเหมาะสมกับรายวิชาท่ีเปด

 

 
อาจารยผูสอนจัดทํา/แก มคอ.3 (ภายใน  3 วันหลังไดรับแจง) 

คณะกรรมการวิชาการและ

กล่ันกรองและยืนยัน มคอ.3 

อาจารยผูสอนสง มคอ.3 

ผานระบบ CSM 

ประธานหลักสูตรยืนยันการสง มคอ.3 
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14) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตมีการพัฒนาและตรวจสอบวิธีการประเมินการ

เรียนรูของนิสิต ท่ีเหมาะสม และผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา   

   15) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตกําหนดใหมีการทวนสอบรายวิชา   

  16) การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยการใหนิสิตประเมินในระบบออนไลน ของ

มหาวิทยาล ัยท่ีจัดทําข้ึน  

17) หลักสูตรใหความสําคัญในการกํากับการประเมินการเรียนรูของนิสิตในแตชั้นป และนิสิต

แตละคน  โดยมีแผนและกระบวนการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม  ดังนี้ 

(1) ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรหลังจบภาคการศึกษาแตละภาค

การศึกษา  เพ่ือพิจารณาผลการเรียนของนิสิต 

(2) นําผลจาก มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ.7 และผลจากการทวนสอบ มาพิจารณา

โดยจัดประชุมสรุปของกรรมการประจําหลักสูตร และประชุมอาจารยผูสอนหลังจบภาคการศึกษา เพ่ือ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู ในรายวิชาท่ีนักศึกษามีผลการเรียนรูผิดปกติ เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุ และ

แนวทางปรับปรุงแกไข โดยพบประเด็นในการปรบัปรุงแกไข          

             (3) ผูสอนตองกํากับใหผูเรียนประเมินผลการสอนของตนเองในระบบออนไลนภาค

เรียนละ 2 ครั้ง 

             (4) อาจารยผูสอนในรายวิชารวมกันจัดทําเครื่องมือประเมินนักศึกษา (ขอสอบกลาง

ภาคและปลายภาค) 

        (5) ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนประชุมเพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการ

ประเมินคุณภาพ เชน การจัดทําขอสอบรวมกัน ขอสอบท่ีสามารถวัดความรูและทักษะตามาตรฐานการเรียนรู

ของวิชานั้น โดยใหน้ําหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนในรายวิชา (วิชาทฤษฏี ปฏิบัติ 

สัมมนา) 

          (6) ดําเนินการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง (เครื่องมือท่ีมีความหลากหลาย

เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานท่ีไดรับมอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรม

นักศึกษา เปนตน) มีการประเมินและวัดผลดวยเครื่องมือท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน 

             (7) แจงผลการเรียนรูแกนิสิต (feedback) เพ่ือใหนิสิตสามารถแกไขจุดออน หรือ

เสริมจุดแข็งของตนไดหรือมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขโดยอาจารยผูสอนนําแนวทางปรับปรุงแกไขมา

ปฏิบัติ     

             (8)  ผูสอนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเองโดยจัดทําไวใน 

มคอ.5 

             (9)  ประธานกรรมการประจําหลักสูตรวิเคราะหผลการประเมินของผูสอนและนิสิต 

และขอพบปะ กับผูสอนเปนรายบุคคลสําหรับผลประเมินท่ีต่ํากวา 3.51 

             (10)  กรรมการมีการจัดทํา มคอ.7 วิเคราะห learning outcomes ของผูเรียน เพ่ือ

ใชในการจัดรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาหรับผลลัพธท่ียงเห็นไมเดนชัดในตัวผูเรียน   
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 6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือ

ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ังความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่ง

อํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร 

 มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

 มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยจําแนกเปนรายดาน ดังนี้ 

  ความพรอมทางดานกายภาพ 

  ระบบรวมบริการประสานภารกิจ ซ่ึงสวนกลางเปนผูจัดหาทรัพยากรดานกายภาพ ดังนี้ 

   1. หองเรียน 

   - คณะกรรมการหลักสูตร รวมกับฝายวิชาการจัดตารางเรียนตามแผนการเรียนท่ีหลักสูตร

กําหนด 

   - เสนอไปยังวิทยาเขตฯ ซ่ึงมีรูปแบบการดําเนินงานระบบรวมบริการประสานภารกิจ

สวนกลางจะเปนผูกําหนดหองเรียนใหตามจํานวนนิสิต    

2. หองปฏิบัติการ 

    วิทยาเขตฯ มีรูปแบบการดําเนินงานระบบรวมบริการประสานภารกิจทําใหมีการใช

หองปฏิบัติการรวมกัน โดยภาควิชาและฝายวิชาการประชุมรวมกับอาจารยชี้แจงการจัดตารางเรียนลวงหนา  

    3. ครุภัณฑการศึกษา 

   - คณะกรรมการหลักสูตร สํารวจความตองการวัสดุ-ครุภัณฑ  ในหลักสูตรเพ่ือให เกิด

ประสิทธิผลตอการจัดการเรียนการสอน 

    - คณะกรรมการหลักสูตร ไดมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรและนํามาวาง

แผนการประเมินอยางมีสวนรวมกับผูสอนผูใช และบุคลากรท่ีรับผิดชอบทุกฝาย อยางเปนระบบ รวมท้ังการ

ประเมินความเพียงพอจากความตองการของอาจารย และผูเรียน และใหไดมาตรฐาน จัดทําระบบติดตามการ

ใชทรัพยากรท้ังวัสดุ-ครุภัณฑ สิ่งพิมพ และสื่อตางๆ ท่ีเหมาะสมกับสถานการณของคณะ หลักสูตร และนําผล

มาใชในการบริหารทรัพยากร 

การสนับสนุนการเรียนรูท่ีเหมาะสม 

1. หลักสูตร และภาควิชาการบริหารสาธารณสุข มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยภาควิชามีการสํารวจ

วัสดุอุปกรณ เพ่ือประเมินความเพียงพอและสํารวจสภาพ ครุภัณฑท่ีมีอยูใหพรอมใชงาน นอกจากนี้หลักสูตร

ไดมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในปการศึกษา 2558 ภาควิชา

มีหองเรียนในอาคาร 9 จํานวน 2 หอง ทุกหองมีเครื่อง LCD และคอมพิวเตอรประจําหองเรียน พรอมท้ังมีจุด

เชื่อมตออินเตอรเน็ตสําหรับการเรียนการสอน  
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2. หลักสูตรอํานวยความสะดวกใหกับนิสิตของหลักสูตรสามารถคนควาหาความรูตางๆ ผาน

ทางเครือขาย อินเตอรเน็ต ผานระบบ Wi-Fi และระบบ Wireless ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการใหบริการ

ฐานขอมูล เพ่ือการสืบคนผานระบบหองสมุดออนไลน มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดซ้ือฐานขอมูลท่ีสําคัญดาน 

สุขภาพ  

3. หลักสูตรไดประสานพ้ืนท่ีรอบมหาวิทยาลัย และพ้ืนท่ีลุมน้ํากํ่า พ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

โรงพยาบาล ท่ีอยูในเครือขายท่ีทํา MOU รวมกับคณะ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใหนิสิตลงฝกปฏิบัติการ

วิจัยในพ้ืนท่ีจริง 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

1. อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสตูร 

   

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

   

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ ภาคสนาม (ถามี) 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให

ครบทุกรายวิชา 

   

4.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

   

5.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 

หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

   

6.  มกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน 

มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป

การศึกษา 

   

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ี

แลว ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะใหดําเนินการ 

   

8.  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะเปาประสงคของ

หลักสตูรหรือคําแนะนําดานการจดัการเรียนการสอน 

   

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของ

กับศาสตรท่ีสอนหรือเทคนิคการเรยีนการสอนอยางนอยปละหน่ึงครัง้  

   

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ท่ีทําหนาท่ีถายทอดความรูใหกับ

นิสิต (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ภายใตความรับผิดชอบของ

หนวยงานตนสังกัด และมีการนําผลไปปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธ์ิภาพการทํางาน 

   

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพการบริหาร

หลักสตูรโดยรวม เฉลีย่ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

*   

12.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมตีอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนน 5.0 

* *  

* เปนการประเมินตัวชี้วัดตอเนื่องจากหลักสูตรเลมกอนหนานี้ 
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หมวดที ่8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1 ประเมินการเรียนรูของนิสิต จากการสังเกตพฤติกรรม การตอบโตของนิสิต การทํา

กิจกรรม และผลการสอบ 

1.1.2 ใหนิสิตประเมินการสอนของอาจารย โดยใชแบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุมนิสิต

ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน  

1.1.3 การประชมุคณาจารยในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา รวมท้ัง

มีการนําผลการประเมินมาประชุมและพัฒนาแกไขรวมกับกรรมการหลักสูตร  

1.1.4 หลักสูตรมีการดําเนินการจัดเตรียมการเรียนการสอน การจัดหาวัสดุอุปกรณ ทรัพยากร

ท่ีสําคัญทุกปการศึกษา ไดแก ระบบสารสนเทศ หนังสือตําราเรียน และอุปกรณคนควา และหองปฏิบัติการท่ี

เพียงพอ  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

           1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล 

                   1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน การตรงตอ

เวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผล การใชสื่อการสอน และ

กิจกรรมงานท่ีมอบหมายแกนิสติ โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 

                   1.2.3 การประเมินการสอนโดยผูสอน โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของกลยุทธ ผลการเรียน

ของนิสิตและเขียนไวในรายงานรายวิชา  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

 2.1  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมของนิสิตชั้นปท่ีสุดทาย 

 2.2  ประชุมผูแทนนิสิตกับผูแทนอาจารย 

 2.3  ประเมินโดยท่ีปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 

 2.4  ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ  

2.5 มีการประเมินผลการรับเขาทุกปการศึกษา เพ่ือสงเสริมการรับเขา โดยการวางแผนวิเคราะห กล

ยุทธ และกลไก แนวทางการรับเขา  

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 3.1  โดยคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 3.2  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา และนําผลประเมินมาปรับปรุงตาม

กรรมการชี้แนะเปนประจําทุกป  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 4.1  นําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 4.2  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาสาขาวิชา 

 4.3  ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 

4.4  มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ป และคณะไดมีการประชุมกรรมการหลักสูตร เพ่ือพัฒนาหลักสูตร

ใหทันสมัยตอบริบทปจจุบัน และสอดคลองกับวิชาชีพ 
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