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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสาธารณสุขศาสตร์

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตรและรหัส
ภาษาไทย
: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Public Health Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
: ชื่อย่อ ส.ด.
ภาษาอังกฤษ
: ชื่อเต็ม Doctor of Public Health
: ชื่อย่อ Dr.P.H.
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
-ไม่มี4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 2.1 จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
แบบ 2.2 จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
- เป็นหลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552
- หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นหลักสูตร 3 ปี ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
- หลักสูตรแบบ 2.2 เป็นหลักสูตร 4 ปี ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้
5.2.1 ภาษาไทย
5.2.2 ภาษาอังกฤษ

-25.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการกลั่ น กรองหลั กสู ตรและงานด้ านวิช าการ มหาวิท ยาลั ยนเรศวร อนุ มัติ /เห็ น ชอบ
หลักสูตรในการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 26 เมษายน 2560
6.3 คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ ทยาลัยนเรศวร อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560
6.4 คณะกรรมการสภาวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร อนุ มั ติ / เห็ น ชอบหลั ก สู ต รในการประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
6.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 236 (11/2560) วันที่ 30 กรกฎาคม 2560
6.6 คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคณะกรรมการ
สภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่...../2560 วันที่.......................................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตาม กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
- อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ฯลฯ
- นักวิจัยทางด้านสาธารณสุขในระดับมหภาค
- ผู้บริหารสาธารณสุขในหน่วยงานสุขภาพระดับมหภาค
- นักวางแผนด้านสาธารณสุขในระดับชาติและนานาชาติ
- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางวิชาการด้านสาธารณสุข
- นักวิชาการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพ

1
9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ – นามสกุล

1 นายณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
3640100458792

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

2 นางนิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3529900212746
3 นางศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร
3640900196652

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา

Ph.D.
วท.ม.
สศ.บ.
Ph.D.
ส.ม.
พย.บ.
ส.ด.
กศ.ม.
สศ.บ.
ป.พส.

Public Health
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
Public Health
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
บริหารการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2548
2536
2532
2552
2541
2536
2551
2541
2537
2532

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
ปัจจุบนั
เมื่อเปิด
หลักสูตรนี้แล้ว
6.90
6.90

7.03

7.03

4.13

4.13
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คุณวุฒิการศึกษา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

-410. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และพื้นที่ทาการศึกษาวิจัยในพื้นที่ปฏิบัติงานของ
ผู้เรียน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดจนวิถีการดาเนินชีวิตที่มีความซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ส่งผลต่อสุขภาพของ
บุคคล ครอบครัวและชุมชน กระบวนการในการดูแลรักษาสุขภาพของคนเราจึงมีความสาคัญยิ่งในยุคของการ
เกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล สิ่งสาคัญในการดูแลสุขภาพในยุคนี้คือการเพิ่มความสามารถของ
บุคคลให้มีศักยภาพเพื่อการดารงคงอยู่ของสุ ขภาวะที่จะต้องมีการสร้างและส่งเสริ มให้ ดีขึ้น ตลอดจนการ
ควบคุมปัจจัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อให้คนมีสุขภาพดี การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากแรงงานข้ามชาติ
ข้ามถิ่น และการปรับเปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ต้องมีการจัดระบบการดูแลอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ปัจจัยสาเหตุที่สาคัญที่ส่งผลต่ อสุขภาพของประชาชนที่ นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและบุคลากรทางด้านการแพทย์จาเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อสภาวะและเหตุการณ์ ที่
เปลี่ย นแปลงไป ดังนั้ น การจัดการเรีย นการสอนในหลั กสู ตรจึง ต้องนาปัญ หาสุ ขภาพของประชาชนต่างๆ
มาพิจารณาอย่างรอบด้านและให้ความสาคัญที่สุขภาวะของประชาชน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
การพัฒ นาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร ทาให้คนไทยเรียนรู้ข่าวสารและรับวัฒนธรรมจากต่างชาติ ซึ่งส่งผลให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และลักษณะโครงสร้างของครอบครัวจากครอบครัวขยายมา
เป็นครอบครัวเดี่ยว การพัฒนาทางสังคมของประเทศไทย ยังไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีอิทธิพลต่อประชาชนทั้งในชุมชนเมือง และชุมชนชนบท ทาให้รูปแบบการ
ดารงชีวิตของคนไทย มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากวัฒ นธรรมดั้งเดิมของไทย นอกจากนั้น นโยบายของ
รัฐบาลในการให้ไทยเป็นศูนย์กลางของบริการสุขภาพ จึงมีคนต่างชาติเข้ามารับบริการด้านสุขภาพมากขึ้นใน
ทุกปี การบริหารจัดการทางสุขภาพและการสาธารณสุขต้องพัฒนาปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้สามารถจัดการเชิงรุก
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

-511.3 สถานการณ์ด้านสุขภาพ
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมบริโภคนิยมและวัตถุนิยมตลอดจนวิถีการดาเนินชีวิตที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับปัจจั ยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้ส่งผลต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน กระบวนการในการดูแลรักษาสุขภาพของ
คนเราจึงมีความสาคัญยิ่งในยุคของการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของปัจเจคบุคคล สิ่งสาคัญในการดูแล
สุขภาพในยุคนี้คือการเพิ่มความสามารถของบุคคลให้มีศักยภาพเพื่อการดารงคงอยู่ ของสุขภาวะที่จะต้องมี
การสร้างและส่งเสริมให้ดีขึ้น ตลอดจนการการควบคุมปัจจัย และสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อให้คนมีสุขภาพดี
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ ข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพั นธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒ นาหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มี คุณลักษณะเป็นนักคิด นักวิเคราะห์ และ
นั ก วิ จั ย ชั้ น สู ง มี อ งค์ ค วามรู้ แ ละมี ศั ก ยภาพในด้ า นการแก้ ไ ขปั ญ หา / พั ฒ นางานด้ า นสาธารณสุ ข
มี ค วามสามารถในการผลั ก ดั น ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายและเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นางานสาธารณสุ ข
มี ค วามสามารถด้ านการสื่ อสารและการปรั บตั วในการท างานร่ วมกั บผู้ อื่ นที่ มี ความหลากหลายทางวั ฒนธรรม
มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สามารถบู รณาการองค์ความรู้แบบสหสาขาวิชาในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับ
ประชาชน เป็ น ผู้น าด้านการคิดริเริ่ม และการสร้างวิสั ยทัศน์ร่วมของคนในองค์กร/ชุมชน เพื่อนาไปสู่ การ
พัฒนาการสร้างเสริมบริการสุขภาพที่จาเป็นในอนาคต เป็นผู้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ
หน่วยงานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เป็นนักสาธารณสุข
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้ความรอบรู้ควบคู่กับ มีคุณธรรม จริยธรรม เชี่ยวชาญ
ศาสตร์ด้านการสาธารณสุข เป็นผู้นาทางวิชาการ ผู้นาการเปลี่ยนแปลง นักคิดนั กวเคราะห์ มีความโดดเด่น
ด้านการพัฒนานวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสุข สนับสนุนให้มีการจัดบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนางานวิจัย
ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่มีความซับซ้อน และมีผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ อีกทั้งพัฒนานิสิตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถรับใช้สังคมได้อย่างกว้างขวาง ตามนโยบายและ
พั น ธกิจ ของมหาวิท ยาลั ย นเรศวร ที่ มุ่ งเน้ น ผลิ ตบั ณ ฑิ ต การวิจั ย การบริก ารวิช าการ และการท านุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

-613. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น
-ไม่มี13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น
-ไม่มี13.3 การบริหารจัดการ
-ไม่มี-
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาหลักสูตร
การพัฒนางานสาธารณสุขในยุคปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพนั้นจาเป็นต้องพัฒนานักสาธารณสุขให้มี
ความเชี่ยวชาญทางการบริหารจัดการและมีความเชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุขและการวิจัยขั้นสูง มีภาวะผู้นา
และมีความสามารถคิดวิเคราะห์เชิงลึก มีทักษะชั้นสูงในการสังเคราะห์ และรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้าน
สุขภาพรวมถึงกระบวนทัศน์การดูแลสุขภาพและการสาธารณสุขแนวใหม่ มีความสามารถด้านการวางแผน
สร้างและพัฒนานโยบาย ตลอดจนผลักดันเชิงนโยบาย/เชิงปฏิบัติ การสื่อสาร การปรับตัวในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเข้าใจปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมที่มีผลต่อการจัดการสุขภาพใน
บริบทที่มีความหลากหลาย รวมถึงการปรับตัวให้ตอบสนองความต้องการต่อประเด็นด้านวัฒนธรรม และการ
เป็นนักสาธารณสุขที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
หลักสูตรมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้นาทางวิชาการสาธารณสุข และมีความเชี่ยวชาญในด้านการ
วิจัยเป็นเลิศทางทางทักษะด้านการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่มีความซับซ้อน สามารถบูรณาการ
และสังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งด้านสาธารณสุขและศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง ในการชี้นาสังคมเชิงวิชาการ
เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชากรไทย ในมิติทางสังคมและวัฒ นธรรมที่หลากหลาย มีความสามารถด้านการ
วางแผน สร้ างและพั ฒ นานโยบาย ตลอดจนผลั ก ดั น เชิ งนโยบาย/เชิ งปฏิ บั ติ เป็ น แบบอย่ างที่ ดี มี ค วาม
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าชีพและวิชาการเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็ น ผู้นาความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยในขั้นสูงในการแก้ไขปัญหา / พัฒ นางานด้าน
สาธารณสุข
2. มีความสามารถชี้นาทางสังคมในเชิงวิชาการสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
3. มีความสามารถในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายและ เชิงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
งานสาธารณสุข
4. มีความสามารถด้านการสื่อสาร และเข้าใจปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมที่มีผลต่อการจัดการสุขภาพใน
บริบทที่มีความหลากหลาย รวมถึงการปรับตัวให้ตอบสนองความต้องการต่อประเด็นด้านวัฒนธรรม และการ
ปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
5. มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สามารถบูรณาการองค์ความรู้แบบสหสาขาวิชาในการส่ งเสริ ม
สุขภาพให้กับประชาชน
6. เป็นผู้นาด้านการคิดริเริ่ม และการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของคนในองค์กร/ชุมชน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาการส่งเสริมบริการสุขภาพที่จาเป็นในอนาคต

-87. มี ค วามรอบรู้ แ ละเชี่ ย วชาญด้ า นการบริ ห ารจั ด การหน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
8. เป็นนักสาธารณสุขที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
9. มีความสามารถผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใหม่ๆออกสู่สังคม
10. เป็นผู้นาด้านการวิจัย มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อนาผลไปใช้ในการ
กาหนดนโยบาย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา (3 ปี)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ปรั บ ปรุ ง ระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา มอบหมายอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาดุ ษ ฎี 1. มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ นิ พ นธ์ แ ก่ นิ สิ ต เพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษา ทางวิ ช าการตั้ ง แต่ นิ สิ ต เข้ า รั บ
การจั ด ท าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ข องนิ สิ ต ให้ แนะนา ติดตามความก้าวหน้า การ การศึ ก ษาครั้ งแรกและที่ ป รึ ก ษา
สามารถจั ด ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ ส าเร็ จ จัดทาดุษฎีนิพนธ์อย่างใกล้ชิด
วิท ยานิ พ นธ์ เมื่ อ ลงทะเบี ย นเรีย น
ตามระยะเวลาที่กาหนด
รายวิชาวิทยานิพนธ์
2. ระดับ ความพึ งพอใจของนิ สิ ต
ต่อ การให้ คาปรึก ษา แนะน าด้ าน
วิชาการของอาจารย์ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5
2. พัฒนากระบวนการจัดทา
1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ 1. มี การพั ฒ น าแล ะป รั บ ป รุ ง
รายละเอียดของรายวิชา (Course
จัดทารายละเอียดของรายวิชาให้กับ รายละเอียดของรายวิชาอย่างเป็น
Specification)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ปัจจุบันและมีผู้เชี่ยวชาญภายนอก
2. ฝึ ก ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ใน ก ารจั ด ท า ในสาขาที่เกี่ยวข้องมาวิพากษ์และ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ร า ย วิ ช า ให้คาชี้แนะ
ที่รับผิดชอบ
2. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า
3. นารายละเอียดของรายวิชาบรรจุ ก่อนการเปิดสอน 100%
เข้าไว้ในแผนของหลักสูตร

-9แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
3. ปรับปรุงการเรียนการสอน /
กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์
1. จั ด อบ รม ให้ ความ รู้ เ กี่ ย วกั บ
เทคนิ ค วิ ธี ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การเรี ย น
การสอนแก่ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
รายวิชา
2. คัดเลือกเทคนิควิธีที่เหมาะสมกับ
การสอนในรายวิชา
3. จั ด เต รี ย ม ขั้ น ตอ น ก ารเรี ย น
การสอนให้สอดคล้องตามเทคนิควิธี
ที่ จ ะน ามาใช้ ป ระเมิ น ผลการเรี ย น
การสอน
4. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน
1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการ
การสอนที่เน้นการแก้ปัญหาชุมชนเป็น สอนที่เน้นชุมชนเป็นหลัก
หลัก
2. ส่งเสริมการทางานวิจัยและ
บริการวิชาการในชุมชน
3. ใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัด
การเรียนการสอน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
จ านวนรายวิ ช าที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
การเรี ย นการสอน / กลยุ ท ธ์
การสอนไม่ น้ อ ยกว่ า 25% ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

1. ผลการประเมินของผู้เรียน
ต่อประสิทธิภ าพการสอนโดยเน้น
ชุมชนเป็นหลักของอาจารย์
2. จานวนงานวิจัยและโครงการ
บริ ก ารวิ ช าการที่ ด าเนิ น การใน
ชุมชน และร่วมกับชุมชน
3. ความพึ งพอใจของคนในชุมชน
และประชาชนที่ เกี่ ยวข้ องต่ อการ
ปฏิบัติงานของนิสิต
3. จานวนรายวิชาที่ใช้ชุมชน
เป็ น ฐานในการจั ด การเรี ย นการ
สอน

- 10 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
5. แผนการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย น 1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการ
การสอนที่ เน้ น การแก้ ปั ญ หาชุ ม ชน ส่งเสริมผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการ
เป็นหลัก
เรียนรู้
2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาและกิจกรรมให้สะท้อนความ
เอื้ อ อาทรและให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ
ผู้เรียน
3. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่ อ ระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
4. จานวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมิ น ผลที่ เน้ น พั ฒ นาการของ
ผู้เรียน
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียน การ
สอน กิ จ กรรมทางวิ ช าการและ
กิจกรรมอื่นๆของคณะ
นิ สิ ต มี ก ารจั ด ท าราย งาน โด ย
ค้ น ค ว้ า จ า ก เอ ก ส า ร ที่ เป็ น
ภาษาอังกฤษ และทารายงานเป็น
ภาษาอังกฤษ

6. พั ฒ น า ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ใน จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและ
หลักสูตรสู่ความเป็นสากล
เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ให้นิสิตมี
การค้ น คว้ า จากต ารา วารสาร
ภาษาอั ง กฤษ เขี ย นรายงานและ
นาเสนอรายงานเป็นภาษาอังกฤษ
7. พัฒนาการเรียนการสอนโดยเรียนรู้ จั ด ก ารเรี ย น ก ารส อ น โด ย เชิ ญ มี ผู้ เชี่ ย ว ช าญ ระ ดั บ ช าติ แ ล ะ
ผ่านประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติและนานาชาติ นานาชาติมาสอน
ระดับชาติและนานาชาติ
ม าให้ ค ว าม รู้ แ ล ะ แ ล ก เป ลี่ ย น
ประสบการณ์
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กลยุทธ์
8. คงมาตรฐานตามเกณฑ์ ที่ สกอ. 1. ติดตามการประเมินและปรับปรุง
กาหนด และให้ มีการพั ฒ นาหลักสูตร หลักสูตรทุก 3 – 5 ปี หรือเมื่อครบ
ให้มีมาตรฐานระดับสากล
วงรองของหลักสูตร
2. เทียงเคียงและผลักดันหลักสูตร
ให้มีมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ
3. สร้างความร่วมมือเครือข่ายกั บ
ส ถ าบั น วิ ช าก ารใน ก ารพั ฒ น า
หลักสูตรให้มีมาตรฐานระดับสากล
9. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ 1. พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะการเกิด ด้านการวิจัย และการศึกษา ปัญหา
โรคและปั ญ หาสุ ขภาพของประชากร สุขภาพ ระหว่างประเทศต่างๆ ผ่าน
ในประเทศต่างๆ ระดับนานาชาติ
ทางองค์กรระหว่างประเทศ
2. ติ ด ตามและประเมิ น ความพึ ง
พ อใจ และข้ อ เสน อแนะความ
ต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิตทุก 3 –
5 ปี หรือเมื่อครบวงรอบหลักสูตร
10. พัฒ นาอาจารย์และบุคลากรให้มี 1. ส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรให้ เ พิ่ ม พู น
ทักษะด้านการเรียนการสอนวิชาการ ความรู้ และทั ก ษะด้ า นการเรี ย น
ให้ มี ค า ว ม เชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น ก า ร ด้านการสอน ด้านวิชาการ ด้านวิจัย
สาธารณสุ ข การพั ฒ นาสุ ข ภาพและ และบริการวิชาการด้านสาธารณสุข
คุณภาพชีวิตของประชากรโลก รวมไป ในสถาบันชั้นนาทั้งในประเทศและ
ถึงการใช้ภาษาอังกฤษ
ต่างประเทศ
2. สนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้ มี ทั ก ษะ
และภาระงานด้านบริก ารวิช าการ
และสร้ า งความวิ จั ย กั บ หน่ ว ยงาน
อื่ น ๆ ทั้ งภาครัฐ และเอกชน ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
เอกสารการจัดลาดับหลักสูตร
2. สถาบันการศึกษาเอกสารความ
ร่ ว ม มื อ ระห ว่ า งส ถาบั น ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ

1. จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและการศึกษา
2. รายงานผลการประเมิ นความ
พึ ง พ อ ใ จ ใ น ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้
ความสามารถในการท างานของ
ดุษฎีบัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี

1. จานวนอาจารย์และบุคลากรที่
ไปเพิ่มพูนความรู้ด้านการเรียนการ
สอนด้ า นวิ ช าการ การวิ จั ย และ
บริการวิชาการด้านสาธารณสุข
2. จานวนโครงการวิจัยต่ออาจารย์
ในหลักสูตร
3. จานวนโครงการวิจัยที่นาไปใช้
ในการเรี ย นการสอน และการ
บริการวิชาการ
4. จานวนโครงการบริการวิชาการ
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นระบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนตามความเหมาะสม
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน เวลา ราชการปกติ
- วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
วัน เวลา นอกเวลาราชการ
- วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
ภาคการศึกษา วัน เวลาราชการปกติ
- ภาคการศึกษาต้น
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
- ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษา วัน เวลา นอกเวลาราชการ
- ภาคการศึกษาต้น
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
- ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) คุณสมบัติเฉพาะ (แบบ 2.1)
1.1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในหลักสูตรระดับปริญญาโท
ทางสาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้อง
จากสถาบั นที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และผู้ สมัครต้องมีคุณ สมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาใน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
1.2) ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ น อกเหนื อ จากคุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 1.1 สามารถยื่ น เรื่ อ งเพื่ อ ขอรั บ การ
พิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ดุษฎีบัณฑิต
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2.1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเกียรตินิยมทาง สาธารณสุข
ศาสตร์ สุ ข ศึ ก ษา แพทยศาสตร์ ทั น ตแพทยศาสตร์ สั ต วแพทยศาสตร์ เภสั ช ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ วิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า หรื อ สาขาอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ
2.2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทางแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
หรือเภสั ช ศาสตร์ (หลั กสู ตร 6 ปี ) ที่มีผลการเรียนดี หรือมีผ ลงานวิจัยตีพิ มพ์ ตามที่คณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกาหนด
2.3) ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2.4) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติตามข้อ 1 หรือข้อ 2 สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับการ
พิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ปั ญ หาที่ พ บส่ ว นใหญ่ คื อ ปั ญ หาการปรับ ตัว เข้ าสู่ ระบบการเรียนการสอนในระดั บ บัณ ฑิ ตศึก ษา
เช่ น การลงทะเบี ย น การจ่ า ยเงิน ค่ า หน่ ว ยกิ ต การจั ด สรรเวลาในการเรีย น การจั ด ท าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ และ
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการจัดสรรเวลาสาหรับการเรียน การจัดทาดุษฎีนิพนธ์ ฯลฯ
2) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิต เพื่อทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คาปรึกษา และ
ติดตามผลการเรียนของนิสิต เป็นต้น
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แบบ 2.1
ชั้นปี
ปีการศึกษา
2560
2561
2562
ชั้นปีที่ 1
15
15
15
ชั้นปีที่ 2
0
15
15
ชั้นปีที่ 3
0
0
15
รวม
15
30
45
จานวนที่คาดว่าจะ
15
สาเร็จการศึกษา
แบบ 2.2
ชั้นปี
ปีการศึกษา
2560
2561
2562
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
0
10
10
ชั้นปีที่ 3
0
0
10
ชั้นปีที่ 4
0
0
0
รวม
10
20
30
จานวนที่คาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา

2563
15
15
15
45

2564
15
15
15
45

15

15

2563
10
10
10
10
40

2564
10
10
10
10
40

10

10

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 ประมาณการงบประมาณรายรับ
คานวณจากค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (ในเวลาราชการ) 400,000 บาท
ประมาณการรายรับในแต่ละปี (บาท)
ปีการศึกษา
2560
2561
2562
2564
รายการ
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,000,000 4,000,000
รวมรายรับ
2,000,000 4,000,000
หมายเหตุ *คานวณจากจานวนนิสิตในแต่ละปี

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

2565
6,000,000
6,000,000
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รายการ
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
2564
2565
1. ค่าตอบแทน 1,295,000
3,122,000
3,384,100
3,430,500
3,479,768
2. ใช้สอย
371,900
548,600
725,300
725,300
725,300
3. วัสดุ
234,100
350,800
467,200
467,200
467,200
4. ค่าตอบแทน
203,400
406,800
610,300
610,300
610,300
รวมรายจ่าย
2,104,400
4,428,200
5,186,900
5,233,300
5,282,568
จานวนนิสิต/ปี
15
30
45
45
45
รายจ่ายเฉลี่ย/ปี 140,293
147,607
115,264
116,296
117,390
หมายเหตุ *คานวณจากจานวนนิสิตในแต่ละปี
2.6.3 ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 117,400 บาท (อ้างอิงจากปีงบประมาณ
2565)
2.7 ระบบการจัดการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่างสถาบันที่ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานการเรีย นรู้ตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับชาติ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปี 2559 และข้อบังคับของสถาบันที่รับเทียบโอน
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3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.1
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.2
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร มี 2 แผนดังนี้
รายการ
1. งานรายวิชา (Course Work)
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาเลือก
2. วิทยานิพนธ์
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ. 2558
แบบ 2.1
แบบ 2.2
12
24
36
48
48
72

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
แบบ 2.1
แบบ 2.2
15
27
12
24
3
3
36
48
3
3
51
75

หมายเหตุ : นิสิตอาจต้องศึกษารายวิชาปรับพื้นฐานสาธารณสุขเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต ภายใต้คาแนะนา
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
ก. กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
จานวน
12 หน่วยกิต
553613
ชีวสถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
Advanced Biostatistics for Public Health Research
553615
วิทยาการระบาดขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Epidemiology
553616
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology in Public Health
553617
การจัดการระบบสุขภาพและภาวะผู้นา
3(2-2-5)
Health System Management and Leadership

- 17 หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
553614
การส่งเสริมสุขภาพในระดับนานาชาติ
3(2-2-5)
Global Health Promotion
553623
การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข
3(2-2-5)
Qualitative Research in Public Health
553626
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพ 3(2-2-5)
Environmental, Social and Health Impact Assessment
553627
การวางแผนและประเมินผลโครงการสุขศึกษาและ
3(2-2-5)
การส่งเสริมสุขภาพ
Planning and Evaluation in Health Education and
Health Promotion Program
553628
การประเมินบริการสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Care Evaluation
553629
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางสาธารณสุขขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Public Health Geographic Information Systems
553630
การวิจัยทางประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Population and Reproductive Health Research
วิทยานิพนธ์
553671
553672
553673
553674
553675

จานวน
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation 1, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation 2, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation 3, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
Dissertation 5, Type 2.1

36 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

- 18 หมวดรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
553692
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non – Credit)
553693
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non – Credit)
553694
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 3 (Non – Credit)

จานวน

3 หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

นิสิตที่มีพื้นฐานทางสาธารณสุขในระดับปริญญาโทไม่เพียงพอ จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพิ่มเติม
โดยไม่นับหน่วยกิต
553641
วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
2(1-2-3)
Epidemiology and Biostatistics
553642
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Education and Health Promotion
553643
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
2(1-2-3)
Environmental and Occupational Health Management
ข. กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.2
หมวดวิชาบังคับ
จานวน
551522
ประชากรและการอนามัยการเจริญพันธุ์
Population and Reproductive Health
551591
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
Research Methodology in Public Health
553613
ชีวสถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยทางสาธารณสุข
Advanced Biostatistics for Public Health Research
553615
วิทยาการระบาดขั้นสูง
Advanced Epidemiology
553616
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขขั้นสูง
Advanced Research Methodology in Public Health
553617
การจัดการระบบสุขภาพและภาวะผู้นา
Health System Management and Leadership
553641
วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
Epidemiology and Biostatistics

24 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

- 19 553642
553643

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Education and Health Promotion
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
2(1-2-3)
Environmental and Occupational Health Management

หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
553614
การส่งเสริมสุขภาพในระดับนานาชาติ
3(2-2-5)
Global Health Promotion
553623
การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข
3(2-2-5)
Qualitative Research in Public Health
553626
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพ 3(2-2-5)
Environmental, Social and Health Impact Assessment (ESHIA)
553627
การวางแผนและประเมินผลโครงการสุขศึกษาและ
3(2-2-5)
การส่งเสริมสุขภาพ
Planning and Evaluation in Health Education and
Health Promotion Program
553628
การประเมินบริการสุขภาพ
3(2-2-5)
Health care evaluation
553629
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางสาธารณสุขขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Public Health Geographic Information Systems
553630
การวิจัยทางประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Population and Reproductive Health Research
วิทยานิพนธ์
553681
553682
553683

จานวน
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
Dissertation 1, Type 2.2
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
Dissertation 2, Type 2.2
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
Dissertation 3, Type 2.2

48 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

- 20 553684
553685
553686

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
Dissertation 4, Type 2.2
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
Dissertation 5, Type 2.2
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2
Dissertation 6, Type 2.2

หมวดรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
553692
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non – Credit)
553693
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non – Credit)
553694
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 3 (Non – Credit)

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

จานวน

3 หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

- 21 3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แบบ 2.1

553616
553617
553692

553613
553615
553xxx
553693
553671

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขขั้นสูง
Advanced Research Methodology in Public Health
การจัดการระบบสุขภาพและภาวะผู้นา
Health System Management and Leadership
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non – Credit)
รวม
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
ชีวสถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยทางสาธารณสุข
Advanced Biostatistics for Public Health Research
วิทยาการระบาดขั้นสูง
Advanced Epidemiology
วิชาเลือก
Elective Course
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non – Credit)
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation 1, Type 2.1
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

- 22 -

553694
553672

553673

553674

553675

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 3 (Non – Credit)
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation 2, Type 2.1
รวม

1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation 3, Type 2.1
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4, Type 2.1
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
Dissertation 5, Type 2.1
รวม

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

- 23 3.1.4.2 แบบ 2.2

551591
553641
553643

551522
553642

553616
553617
553681
553692

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
Research Methodology in Public Health
วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
2(1-2-3)
Epidemiology and Biostatistics
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
2(1-2-3)
Environmental and Occupational Health Management
รวม
7 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
ประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์
Population and Reproductive Health
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
Health Education and Health Promotion
รวม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขขั้นสูง
Advanced Research Methodology in Public Health
การจัดการระบบสุขภาพและภาวะผู้นา
Health System Management and Leadership
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
Dissertation 1, Type 2.2
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non – Credit)
รวม

3(2-2-5)
2(1-2-3)
5 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
1(0-2-1)
12 หน่วยกิต

- 24 -

553613
553615
553xxx
553682
553693

553683
553694

553684

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
ชีวสถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยทางสาธารณสุข
Advanced Biostatistics for Public Health Research
วิทยาการระบาดขั้นสูง
Advanced Epidemiology
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
Dissertation 2, Type 2.2
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non – Credit)
รวม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
Dissertation 3, Type 2.2
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 3 (Non – Credit)
รวม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
Dissertation 4, Type 2.2
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
1(0-2-1)
15 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
1(0-2-1)
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

- 25 -

553685

553686

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
Dissertation 5, Type 2.2
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2
Dissertation 6, Type 2.2
รวม

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

- 26 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
551522 ประชากรและการอนามัยการเจริญพันธุ์
3(2-2-5)
Population and Reproductive Health
สถานการณ์ ทางประชากร การเปลี่ ยนแปลงประชากรและผลกระทบต่อสุ ขภาพ ปัญ หาทาง
ประชากรและอนามัย การเจริญ พันธุ์น โยบายทางประชากรและอนามัยการเจริญ พันธุ์ สิทธิการเจริญ พันธุ์
ปั ญ หาการมีเพศสั มพัน ธ์ก่อนวัย อัน ควร การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การเข้าถึงบริการคุมกาเนิด โรคติดต่อทาง
เพศสั ม พั น ธ์ แ ละโรคเอดส์ การเข้ าถึ งบริ ก ารและการจัด บริ ก ารด้ านอนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ การวิ จั ย ทาง
ประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์
Situation of population, population change and impact ion health, problems on
population and reproductive health, policy of population and reproductive health,
reproductive rights, problems of premarital sex, undesired pregnancy, family planning
accessibility, sexual transmitted diseases and AIDS, service accessibility and reproductive
healthcare services, research in population and reproductive health
551591

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
Research Methodology in Public Health
ความหมาย ประเภทและกระบวนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกาหนดปัญหาการวิจัย
ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
โครงร่างและรายงานการวิจัยการเขี ยนบทความเพื่อตีพิมพ์ การนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และจริยธรรม
การวิจัย
Meaning, and aims of research, types and research methodology, review
literature, setting of research questions, variable, and hypothesis, instrument development,
data collection, data analysis, writing of research proposal and report, writing manuscript for
publication, research utilization and research ethics

- 27 553613

ชีวสถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
Advanced Biostatistics for Public Health Research
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก การวิเคราะห์จาแนก
ประเภท การวิเคราะห์อัตรารอดชีพ การวิเคราะห์องค์ประกอบ โมเดลสมการโครงสร้าง การวิเคราะห์เส้นทาง
โมเดลเชิงเส้นระดับลดหลั่น การวิเคราะห์พหุระดับ ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้ อมูล
การวิพากษ์การใช้สถิติในงานวิจัยทางสาธารณสุข
Multiple Regression Analysis, Logistic Regression Analysis, Discriminant
Analysis, Survival Ratio, Factor Analysis, Structural Equation Model (SEM), Path Analysis,
Hierarchical Linear Models (HLM), Multilevel Analysis, Skills to use computer software to
analyze the data and criticizing statistics in public health research
553614

การส่งเสริมสุขภาพในระดับนานาชาติ
3(2-2-5)
Global Health Promotion
ประเด็น ทางสุขภาพที่ เกิดขึ้น ใหม่ นโยบาย และแนวโน้มทางการส่ งเสริมสุ ขภาพในระดับ
นานาชาติ ความเสมอภาคในการเข้าถึงการส่ งเสริมสุขภาพ การส่ งเสริมสุขภาพจิต การส่ งเสริมสุ ขภาพใน
ประเทศไทย การบูรณาการกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ
ศักยภาพของประเทศต่างๆในการเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพ
Emerging health issues, policy and trend in global health promotion, equity in
health promotion approaches, promoting mental health, health promotion in Thailand,
integrated health promotion strategies, community capacity building and health promotion,
international capacity to engage in health promotion
553615

วิทยาการระบาดขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Epidemiology
ระเบียบวิธีการทางวิทยาการระบาดขั้นสูงสาหรับงานสาธารณสุข ความผิดพลาดทางระบาด
วิทยา ตัวแปรกวน อคติ ปฏิสัมพันธ์ร่วมและการจัดการความผิดพลาด การคัดกรองโรค การวัดความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรด้านระบาดวิทยา การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง การวัดผลกระทบทางสาธารณสุข การวิพากษ์และ
สังเคราะห์งานวิจัยทางระบาดวิทยา
Advanced epidemiologic methods for public health, error in epidemiology,
confounding, bias, interaction and management of the error, screening test, management of
association between epidemiologic factors, analysis of risk factors, and assessment of public
health impact, criticizing and synthesizing epidemiology research
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ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology in Public Health
หลักการวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา พัฒนางานสาธารณสุข และกาหนดนโยบาย
Principle of advanced quantitative research, qualitative research, mixed
method, action research, participatory action research, research and development, analyzing
and synthesizing research for solving problems, developing public health tasks, and setting
policy
553617

การจัดการระบบสุขภาพและภาวะผู้นา
3(2-2-5)
Health System Management and Leadership
ปรัชญาและแนวคิดของการสาธารณสุขและการบริหาร หลักจริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข
และ การบริหาร จริยธรรมกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พฤติกรรมจริยธรรมและการสร้างวัฒนธรรม
องค์การ จริยธรรมกับความหลากหลาย ปรัชญาระบบสุขภาพ แนวคิดและหลักการการจัดการระบบสุขภาพ
ภาวะผู้นาและผู้นาการเปลี่ยนแปลง การประยุกต์และการบูรณาการองค์ความรู้ โดยใช้แนวคิดหลัก หลักการ
และวิธีการของความรู้จากศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
สาธารณสุขที่ทันสมัยอย่างยั่งยืน
Philosophy and concepts of public health and administration, ethics of health
professions and administration, ethics and good governance, ethical behavior and culture
organizations, ethics and diversity, philosophy of health system, concept and principle of
health systems management, leadership and transformational leadership, application and
integration of knowledge based on the concepts, principles and methods of knowledge from
public health and other sciences involved in solving a public health problem for sustainable
development
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การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข
3(2-2-5)
Qualitative Research in Public Health
กรอบแนวคิดของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณ ภาพ การเลือกตัวอย่าง กลยุทธ์ในการเลือกตัวอย่าง
ขนาดตัวอย่ าง การเข้าถึงผู้ให้ ข้อมูลวิจัย จุดแข็งและจริยธรรมในการวิจัยคุณ ภาพ วิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึ ก
คาถามและ การสัมภาษณ์เชิงลึก การเรียงลาดับของการดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก การปฏิบัติการในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ชนิดของวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนโครงร่างการวิจัย
เชิงคุณภาพ และการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ
Methodological frameworks in qualitative research, sampling, sampling strategies,
sample size, how to access research participants, rigor and ethics in qualitative research, the
in-depth interviewing method, questions and in-depth interview, the sequence of doing an
in-depth interview, practical issues in doing an interview, types of qualitative methods, data
analysis in qualitative, writing a qualitative research proposal, and writing a qualitative
research report
553626

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพ
3(2-2-5)
Environmental, Social and Health Impact Assessment (ESHIA)
ความสาคัญของการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ตัวแปรในการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม กระบวนการและเครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสิ่ง แวดล้อมความสาคัญของการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ ตัวแปรในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กระบวนการและเครื่องมือการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ หลักการและแนวคิดการประเมินผลกระทบทางสังคม ความสาคัญของการประเมินผล
กระทบทางสั งคม ตัวแปรในการประเมิน ผลกระทบทางสั งคม กระบวนการและเครื่องมือการประเมินผล
กระทบทางสั งคมการฝึ กปฏิบั ติการประเมินผลกระทบทาง สังคมและสุขภาพ การเชื่อมโยงความสั มพั นธ์
ระหว่างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพ
Important of EIA, variables for EIA, methods and equipment of EIA Important
of HIA, variables for HIA, methods and equipment of HIA, principle of SIA, the important of
SIA, variables of SIA, methods and equipment of SIA, practice of HIA and SIA, relationship of
environmental, social and health impact
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การวางแผนและประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
Planning and Evaluation in Health Education and Health Promotion
Program
ประเภท ระดับและกระบวนจัดทาแผนงาน การวางแผนงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
กลยุ ทธ์การลดปั จ จัย เสี่ ยงด้านสุ ขภาพ การดาเนินงานโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ แนวคิด
ทฤษฎีในการประเมินผล การประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ และการวิเคราะห์โครงการ
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
Type, level and process of planning, health education and health promotion,
planning process, strategies for minimizing health behavior, health education and health
promotion implementation, concept and theories of evaluation, health education and
health promotion evaluation and analyzing health education and health promotion program
553628

การประเมินบริการสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Care Evaluation
บทนาสู่การประเมินบริการสุขภาพ ลักษณะของระบบบริการสุขภาพ การประเมินบริการ
สุขภาพ การวัดผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของบริการสุขภาพ การประเมินคุณภาพชีวิต การประเมินทาง
เศรษฐศาสตร์ ส าธารณสุ ข การประเมิ น การป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค การประเมิ น ผลนโยบ ายสาธารณสุ ข
การประเมินโครงการทางด้านสาธารณสุข และรูปแบบการวิจัยในบริการสุขภาพ
Introduction to health care services, characteristics of health delivery system,
health care evaluation, measuring output outcome and impact of health care services,
measuring quality of life, measuring health economics, measuring disease prevention, public
health policy evaluation, project evaluation in public health, and health services research
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางสาธารณสุขขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Public Health Geographic Information Systems
แนวคิ ด และพั ฒ นาการศาสตร์ ด้ า นภู มิ ศ าสตร์ ก ารแพทย์ ภู มิ ศ าสตร์ ก ารแพทย์ ในงาน
สาธารณสุ ข ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในงานสาธารณสุข ข้อมูล เชิงพื้ นที่และข้อมูล อธิบายพื้ นที่ ในงาน
สาธารณสุข การทาแผนที่ข้อมูลสาธารณสุข การจาลองแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์สถิติ
เชิงพื้นที่ด้านสาธารณสุข การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานสาธารณสุข
Concepts and development of medical geography, medical geography in
public health, geographic information systems in public health, spatial and non-spatial data
for public health, mapping public health information, geographic information system
modelling and spatial statistical analysis in public health, applications of geographic
information systems in public health
553630

การวิจัยทางประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Population and Reproductive Health Research
สถานการณ์และแนวโน้มทางประชากร ปัญหาทางประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ปัญหาสุขภาพประชากรวัยเจริญพันธุ์ ประเด็นท้าท้ายทางประชากรและอนามัยการ
เจริญพันธุ์ เทคนิควิเคราะห์และระเบียบวิธีวิจัยทางประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์ การวิพากษ์และการ
สังเคราะห์ผลงานวิจัยทางประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนางานและกาหนด
นโยบายสาธารณสุข
Situation and trend in population, problems in population and reproductive
health in national and international levels, , population health problems in reproductive
age, challenge issues in population and reproductive health, technical analysis and research
methodology in population and reproductive health, population and reproductive health
research results for solving developing criticizing and synthesizing public health problems
and setting policy
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วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
2(1-2-3)
Epidemiology and Biostatistics
ความรู้เบื้ องต้น เกี่ย วกับ ระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรคและการกระจายของโรค
การควบคุมและป้ องกัน โรค ดัช นี ชี้วัดการป่วยและการตาย การศึกษาทางระบาดวิทยา การเฝ้ าระวังทาง
ระบาดวิทยาและการสอบสวนทางระบาดวิทยา หลักการและความสาคัญของชีวสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติ
เชิงอนุมานที่ใช้ในงานสาธารณสุข การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล
และนาเสนอข้อมูล
Basic concepts of epidemiology, natural history of disease and distribution,
disease control and prevention, morbidity and mortality index, epidemiological studies,
epidemiological surveillance and investigation, principles and significance of biostatistics,
descriptive statistics, inferential statistics in public health, computer software program used
for data analysis, data interpretation and presentation.
553642

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Education and Health Promotion
สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาสาธารณสุข การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสาธารณสุข
และปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ แนวคิดเกี่ยวกับสุขศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ และพฤติกรรมสุขภาพ จุดมุ่งหมาย
ของสุขศึกษา บทบาทของสุขศึกษาในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข แนวคิด แบบจาลอง ทฤษฎีทางสุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การวางแผน การดาเนินงาน
และการประเมินผลโครงการสุขศึกษา หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษากับการส่งเสริ ม
สุขภาพ นโยบายและกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย การส่งเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
Situation and trend in public health problems, causal analysis of problems in
public health and health behaviors, concepts of health education, behavioral sciences and
health behaviors, aims of health education, roles of health education in public health
solving, concepts, models, and theories of health education and behavioral sciences, and
the application for changing health behaviors, planning, implementing, and evaluating health
education program, principles of health promotion, health education on health promotion,
health promotion policy and stretegies, promoting health by age grouos, holistic health
promotion, research and development of innovations in health education and health
promotion.

- 33 553643

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
2(1-2-3)
Environmental and Occupational Health Management
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักการและแนวคิดการจัด
สุ ข าภิ บ าลที่ พั ก อาศั ย และสภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม แนวคิ ด และหลั ก การการประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม แนวคิดและความสาคัญของงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้ อมในการทางานที่ก่อให้ เกิ ดอันตรายต่อสุ ขภาพ โรคจากการประกอบอาชีพ และ
การบาดเจ็บ หลักการควบคุมและป้องกันอันตรายในสถานประกอบการ การบริหารงานด้านความปลอดภัย
การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ประเด็นปัญหาใหม่ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
การเตรียมความพร้อมสาหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
Principles and concepts of environmental health management, principles and
concepts of housing sanitation and environmental pollution, concepts and principles in risk
assessment in environmental health, environmental impact assessment, concept and
importance of occupational health and safety, hazardous working environments,
occupational diseases and injuries, principle of control and prevention of hazards due to
working environment, safety management, workplace health promotion, new problem issues
in environmental health and occupational health, preparing for emergencies.
553671

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
3 หน่วยกิต
Dissertation 1, Type2.1
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กาหนด
ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์
The elements of thesis, reviewing literature and related research, and
determining thesis title
553672

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
6 หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 2.1
พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดทาผล
การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Developing concept paper and preparing the summary of literature and
related research synthesis
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วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 2.1
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
Developing research instruments and research methodology and preparing
thesis proposal in order to present it to the committee
553674

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 4, Type2.1
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
Collecting data, analyzing data, and preparing a draft of the thesis

553675

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 5, Type 2.1
จั ด ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ แ ละบทความวิ จั ย เพื่ อ ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ต ามเกณฑ์ ส าเร็ จ

การศึกษา
Preparing full-text thesis and research article in order to get published
according to the graduation criteria
553681

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
6 หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 2.2
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กาหนด
ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์
Studying the elements of thesis, reviewing literature and related research, and
determining thesis title
553682

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
6 หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 2.2
พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดทาผล
การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Developing concept paper and preparing the summary of literature and
related research synthesis

- 35 553683

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
9 หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 2.2
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
Developing research instruments and research methodology and preparing
thesis proposal in order to present it to the committee
553684

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
9 หน่วยกิต
Dissertation 4, Type 2.2
เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Collecting data and reporting the progress of the thesis to the thesis advisor

553685

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
Dissertation 5, Type 2.2
วิเคราะห์ข้อมูล จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
Analyzing data and preparing a draft of the thesis

553686

วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2
9 หน่วยกิต
Dissertation 6, Type 2.2
จั ด ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ แ ละบทความวิ จั ย เพื่ อ ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ต ามเกณฑ์ ส าเร็ จ

9 หน่วยกิต

การศึกษา
Preparing full-text thesis and research article in order to get published
according to the graduation criteria
553692

สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar 1 (Non - Credit)
ศึกษา ค้น คว้าเกี่ยวกับ ประเด็นปัญ หาสาธารณสุข ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และ
ระดับพื้นที่ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กาหนดหัวข้อและประเด็นปัญหาสาธารณสุขที่สนใจ และ
นาเสนอ
Studying, searching for public health issues in international, national and
regional levels, reviewing literatures and related articles, formulating topic and public health
problem issues of interest and presentation.

- 36 553693

สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar 2 (Non - Credit)
ศึกษา ทบทวนเอกสาร งานวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์บทความวิชาการ
และงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และนาเสนอ
Studying, reviewing document and literatures, analyzing, synthesizing, and
criticizing academic articles and research articles in international, national and regional levels
and presentation.
553694

สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar 3 (Non - Credit)
การเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ แหล่งตีพิมพ์ เทคนิคการผลิดสื่อเพื่อ
การนาเสนอ และฝึกปฏิบัติผลิตสื่อและนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
Writing of academic article for publishing, producing techniques media for
presentation, and practicing of media producing and presentation on academic article in
international and national levels

- 37 ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้
ความหมายของเลขรหัสชุดที่หนึ่ง คือ ตัวเลขเฉพาะของแต่ละหลักสูตร หรือสาขาวิชา (รหัส 3 ตัว
แรก)
551 หมายถึง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
553 หมายถึง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ความหมายเลขสามตัวหลัง
เลขหลักหน่วย : แสดงอนุกรมของรายวิชา เริ่มต้นด้วยเลข
เลขหลักสิบ : แสดงหมวดหมู่สาขาวิชา ดังนี้
เลข 1
หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ
เลข 2 , 3
หมายถึง กลุ่มวิชาเลือก
เลข 4
หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
เลข 7
หมายถึง วิทยานิพนธ์แบบ 2.1
เลข 8
หมายถึง วิทยานิพนธ์แบบ 2.2
เลข 9
หมายถึง การศึกษาอิสระ การสัมมนา วิจัย
เลขหลักร้อย : แสดงชั้นปีและระดับ สาหรับความหมาย
เลขหลักร้อย มหาวิทยาลัยกาหนดให้
เลข 5 หมายถึง ระดับปริญญาโท
เลข 6 หมายถึง ระดับปริญญาเอก

0
ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
วท.ม.
สศ.บ.
Ph.D.
ส.ม.
พย.บ.
ส.ด.
กศ.ม.
สศ.บ.
ป.พส.

1

นายณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
3 6401 0045x xx x

รองศาสตราจารย์

2

นางนิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
3 5299 0021x xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นางศิวิไลซ์ วนรัตน์วจิ ิตร
3 6409 0019x xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา
Public Health
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
Public Heath
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์
สาธารณสุขศาสตร์
การบริหารการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2548
2536
2532
2552
2542
2536
2551
2541
2537
2532

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
6.90
6.90

7.03

7.03

4.13

4.13
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ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
วท.ม.
สศ.บ.
ส.ด.
ศศ.ด.
วท.ม.

1

นายณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
3 6401 0045x xx x

รองศาสตราจารย์

2

นายธนัช กนกเทศ
3 6604 0005x xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางนิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
3 5299 0021x xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
5 1206 9902x xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศษ.บ.

ประเทศ

ปีทสี่ าเร็จ
การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2548
2536
2532
2559
2549
2542

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2534
2534
2552
2542
2536
2541
2535

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2529

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Public Health
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
พัฒนาสังคม
สาธารณสุขศาสตร์(บริหาร
สาธารณสุข)
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
Public Heath
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์
ประชากรศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์(สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์)
สุขศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
6.90
6.90

5.03

5.03

7.03

7.03

10.10

10.10
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3

สศ.บ.
ส.บ.
Ph.D.
ส.ม.
พย.บ.
ปร.ด.
วท.ม.

สาขาวิชา

2

ที่
5

ชื่อ – สกุล
นางปัทมา สุพรรณกุล
3 6099 0078x xx x

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
ป.พส.

นางศิวิไลซ์ วนรัตน์วจิ ิตร
3 6409 0019x xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ส.ด.
กศ.ม.
สศ.บ.
ป.พส.

7

นางสาวสุภาภรณ์ สุดหนองบัว
3 4399 0006x xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8

นายจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
3 1005 0415x xx x

Ph.D.
วท.ม.
พย.บ.
ส.ด.
วท.ม.

9

นางสาวจุฑารัตน์ รักประสิทธิ์
3 3601 0078x xx x

อาจารย์

อาจารย์

สศ.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

ประเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย
ไทย

2550
2541

วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ไทย

2525

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์
Massey University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2551
2541
2537
2532

4.13

4.13

นิวซีแลนด์
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2554
2541
2537
2557
2548

10.30

10.30

5.23

5.23

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Tokyo Medical and Dental
University
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย
ญี่ปุ่น

2542
2559

7.87

7.87

ไทย

2551

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

2548

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ประชากรศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์(บริหาร
สาธารณสุข)
พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง
สาธารณสุขศาสตร์
การบริหารการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง
Health Sciences
เวชศาสตร์ชุมชน
พยาบาลศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
Global Health
Enterpreneurship
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย
วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
9.30
9.30

ปีทสี่ าเร็จ
การศึกษา
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6

สาขาวิชา

3
สาขาวิชา

คุณวุฒิ
การศึกษา

10 นางสาวชญานินท์
ประทุมสูตร
3 5302 0017x xx x

อาจารย์

Ph.D.

Pharmacy

University of Nottingham

B.Sc.

University of Bermingham

11 นางสาวพีรญา อึ้งอุดรภักดี
3 3401 0068x xx x

อาจารย์

12 นางสาวพัฒนาวดี พัฒนถาบุตร
3 1014 0067x xx x

อาจารย์

13 นางสาวพันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพชร
1 6599 0011x xx x
14 นางสาววธู
พรหมพิทยารัตน์
3 6508 0027x xx x
15 นายวุฒิชัย จริยา
3 6498 0007x xx x

อาจารย์

Medical Biochemistry (First
Class Honours)
Public Health
อนามัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Public Health
Health system Development
รัฐศาสตร์
เวชนิทัศน์
Environmental Toxicology
ชีววิทยา (เกียรตินิยม อันดับ 1)
Pharmaceutical sciences
สาธารณสุขศาสตร์
เภสัชศาสตร์
Health Service Management
Health system Development
สาธารณสุขศาสตร์ (เกียรตินิยม
อันดับ 1)

ที่

ชื่อ – สกุล

อาจารย์

อาจารย์

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.P.H.
ศศ.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.บ.
Ph.D.
ส.ม.
ภ.บ.
DHSM.
M.P.H.
ส.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of New England
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเทศ
สหราช
อาณาจักร
สหราช
อาณาจักร
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ออสเตรเลีย
ไทย
ไทย

ปีทสี่ าเร็จ
การศึกษา
2551

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
6.20
6.20

2547
2552
2541
2536
2556
2549
2542
2538
2557
2551
2550
2547
2541
2557
2550
2548

9.17

9.17

2.83

2.83

6.21

6.21

4.50

4.50

2.40

2.40
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ตาแหน่งทาง
วิชาการ

4

ที่

ชื่อ – สกุล

16 นางสาวศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์
3 1012 0042x xx x

สาขาวิชา

คุณวุฒิ
การศึกษา

อาจารย์

Ph.D.

Medical Science

วท.ม.
สศ.บ.
วท.บ.
วท.ด.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
สศ.บ.
ส.ด.
ส.ม.
ส.บ.

สาธารณสุขศาสตร์(โภชนวิทยา)
สาธารณสุขศาสตร์
เคมี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชีววิทยา
Nursing
การพยาบาลสาธารณสุข
การพยาบาล
Tropical Medicine
Epidemiology
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

17 นางสาวสรัญญา ถี่ป้อม
3 6605 0036x xx x
18 นางสาวสุพัฒนา คาสอน
3 6599 0008x xx x

อาจารย์

19 นายอาจินต์ สงทับ
3 9303 0023x xx x

อาจารย์

20 นางอาทิตยา วังวนสินธุ์
3 6409 0003x xx x

อาจารย์

อาจารย์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Tokyo Medical and Dental
University
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศ

ปีทสี่ าเร็จ
การศึกษา

ญี่ปุ่น

2555

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2547
2559
2544
2556
2547
2548
2535
2519
2552
2541
2533
2557
2547
2537

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
3.73
3.73

4.22

4.22

5.55

5.55

9.90

9.90

4.53

4.53
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- 43 1. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
-ไม่มี2. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.1 คาอธิบายโดยย่อ
นิ สิ ต เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการท าวิ จั ย ชั้ น สู ง และสถิ ติ ขั้ น สู ง ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียนการสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาพิจารณามอบหมายอาจารย์ ที่ปรึกษาให้
นิสิต เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาแก่นิสิตในการทาวิจัย จัดสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอ
ผลงานวิจัย/ตีพิมพ์บางส่วนของผลงานวิจัย และการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. นิ สิ ต มี ค วามรู้ ค วามสามารถและทั ก ษะด้ า นการวิ จั ย สามารถวางแผนการวิ จั ย เข้ า ใจใน
กระบวนการวิจัย และสามารถวางแผนการทางานวิจัยอย่างเป็นระบบ
2. นิสิตมีองค์ความรู้จากการวิจัย และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยสามารถสืบ ค้นข้อมูล และ
ประเมินผลความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ สามารถติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชานามา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของตนเองได้
3. นิสิตสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหางานวิจัยโดย
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ
4. นิ สิ ตสามารถจัดทาโครงร่างงานวิจัย นาเสนอโครงร่างงานวิจัย ดาเนินการวิจัยโดยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของนักวิจัย จริยธรรมการวิจัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5. นิ สิ ตสามารถใช้ค วามรู้ ท างด้ านคณิ ตศาสตร์ สถิติ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล การแปลผล และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
6. สาหรับนิสิตแบบ 2.1 และ 2.2 นิสิตสามารถนาผลงานวิจัยที่ได้รับไปทาการการตีพิมพ์ หรืออย่ าง
น้อยดาเนิ นการให้ ผ ลงานหรือส่วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่ งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับ
7. นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความตระหนักในวิชาชีพ ทางด้านสาธารณสุขในการให้บริการแก่
ประชาชน
2.3 ช่วงเวลา
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย สาหรับนิสิตแผนการศึกษาแบบ 2.1
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น สาหรับนิสิตแผนการศึกษาแบบ 2.2
2.4 จานวนหน่วยกิต
36 หน่วยกิต สาหรับนิสิตแผนการศึกษาแบบ 2.1
48 หน่วยกิต สาหรับนิสิตแผนการศึกษาแบบ 2.2

- 44 2.5 การเตรียมการ
2.5.1 นิสิตส่งประเด็นที่สนใจ ที่จะจัดทาเป็นดุษฎีนิพนธ์ แก่คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียน
การสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2.5.2 คณะกรรมการดาเนิ นการจัดการเรียนการสอนนิสิตระดับบัณ ฑิตศึกษา พิ จารณาอาจารย์ที่
ปรึกษาแก่นิสิต
2.5.3 จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนในการติดตาม กากับ ดูแลนิสิต ในขณะทาดุษฎีนิพนธ์
2.5.4 อาจารย์ที่ปรึกษา ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนาแก่นิสิตในการทาดุษฎีนิพนธ์
2.6 กระบวนการประเมินผล
2.6.1 ประเมินคุณภาพโครงร่างการวิจัย โดยอาจารย์ประจาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
2.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทาวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา จากการสังเกตและจาก
การรายงานด้วยวาจาและเอกสาร
2.6.3 ประเมินการนาเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา โดยคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์
2.6.4 ประเมิน ผลการทางานของนิสิ ตในภาพรวม จากการติดตามการทางาน ผลงานที่เกิ ดขึ้น ใน
แต่ละขั้นตอน และจากรายงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
มีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และวิชาการ

มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู้ และการศึ ก ษา
หาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้าน
วิชาการและวิชาชีพ

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

มี ภ าวะผู้ น าและสามารถชี้ น าทางวิ ช าการด้ า น
สาธารณสุข

มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและวิสัยทัศน์
ร่วม สามารถบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์อื่น

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
- การเรีย นการสอนที่ ส อดแทรกคุ ณ ธรรม จริย ธรรมในการ
ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ และวิ ช าการ รวมถึ ง มี ร ายวิ ช าที่ มี เนื้ อ หาที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การเสริ ม สร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะ
นักสาธารณสุขที่ดี และนักวิชาการที่ดีของสังคม
- เน้นการเรียนการสอนที่ให้อิส ระแก่นิสิตในการบริหารเวลา
และสนับสนุนให้นิสิตทาการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
- การเรียนการสอนที่ให้อิสระแก่นิสิตในการบริหารเวลา และ
สนับสนุนให้นิสิตทาการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
- การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และสนับสนุนให้
นิสิตทาการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
- ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต เข้ า ร่ ว มสั ม มนา/น าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับเขต ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- มี ร ายวิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม การคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากย์ เพื่อฝึกฝน และเสริมสร้าง
ทักษะให้แก่นิสิต
- ส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการบูรณาการ
ศาสตร์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ทางวิชาชีพ และ
วิชาการ
- การเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตเรียนรู้จากประสบการณ์การ
ทางานจริง
- การเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตมีภาวะผู้นาในการปฏิบัติงานที่
สร้างสรรค์และทางานร่วมกับผู้อื่น
- จัดสัมมนาวิชาการในระดั บหลักสูตรเกี่ยวกับประเด็นท้าทาย
ใหม่ ๆ ทางด้านสาธารณสุข
-การเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตเรียนรู้การสร้างนวัตกรรม
-ส่งเสริมการเรียนรู้วิสัยทัศน์ร่วม
- การเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตมีความสามารถบูรณาการองค์
ความรู้กับศาสตร์อื่น

- 46 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถจั ด การปญหาทางจริ ย ธรรมที่ ซั บ ซอนทางวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ดวย
หลักการที่มีเหตุผลและคานิยมที่ดีงาม โดยปราศจากอคติและคานึงถึงผลกระทบที่มีตอผูอื่น
2) เปนผูนาในการแกปญหาที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณ และจริยธรรม
3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมทั้งในดานวิชาชีพและวิชาการ
4) ตระหนักถึงความสาคัญในการอุทิศตนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สร้างวัฒนธรรมและปลูกจิตสานึกขั้นพื้นฐานในเรื่องการตรงต่อเวลา ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสังคม
2) กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา
3) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับวิชาชีพด้านสาธารณสุ ข และ
พัฒนาจิตสาธารณะให้กับนิสิต โดยการทาประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
4) เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ และกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุม
ประเด็นและปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในการทางานและการดารงชีวิต
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมิน จากการตรงต่ อเวลาในการเข้าชั้น เรียนและสถิติก ารขาดเรีย นของนิ สิ ต
การส่งงานตามกาหนดเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3) ประเมินผลจากสถิติการกระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในการทากิจกรรมและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความเขาใจถองแทและลึกซึง้ ในศาสตร์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
2) มีความรูที่ทันสมัยในวิวัฒนาการของศาสตรดานสาธารณสุขศาสตร รวมทั้งสามารถ
วิเคราะหวิจารณประเด็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญและแนวโนมในอนาคต
3) มีความสามารถในการทาการวิจัยเพื่อสรางสรรคความรูใหม และเผยแพรความรู้ใหม่
ในระดับสากล
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สาธารณสุขศาสตรและเฉพาะสาขา
5) สามารถวิเคราะหวิจารณ์ได้อยางถองแท้และกว้างขวางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของความรูและแนวปฏิบัติในวิชาชีพสาธารณสุขทั้งในระดับชาติและระดับสากล
6) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและวิสั ยทั ศน์ร่วม สามารถบู รณาการองค์
ความรู้กับศาสตร์อื่น
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติและการศึกษา
ดู งานในพื้ น ที่จ ริ ง เพื่อ ให้ ทั น ต่อ เหตุการณ์ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจ และสั งคม ทั้ งนี้ ให้ เป็ นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาและเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
2) เชิญ ผู้ เชี่ย วชาญ และหรือผู้ ที่มีป ระสบการณ์ ตรงในสาขาหรือเรื่องนั้นๆ มาเป็ น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการส่งนิสิตออกฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
3) เน้นการสอนโดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
การใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียน และชุมชน
4) เน้นการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และทากรณีศึกษาตลอดจน
การนาเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะทั้งทางด้านกระบวนการ
คิดและวิเคราะห์อันจะนาไปสู่องค์ความรู้ใหม่
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพื่อให้ครอบคลุม การประเมินผลด้านความรู้ ทั้งการ
เรียนในห้องเรียนและการเรียนด้วยตนเอง เช่น การสอบวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบ การรายงานการศึกษาค้นคว้า
การวิเคราะห์กรณี การนาเสนอปากเปล่า
2) ประเมินจากการทดสอบย่อยในชั้นเรียนการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
3) ประเมินผลจากรายงานผลการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และเอกสารรายงานที่นิสิต
ศึกษาจัดทา
4) ประเมินผลจากรายวิชาการฝึกงาน/วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
5) ประเมินการนาทฤษฎีไปประยุกต์ ใช้การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบดุษฎีนิพนธ์
6) ประเมินจากผู้ใช้ดุษฏีบัณฑิต

- 48 2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถประเมินและสรางสรรคความรูใหมจากผลงานการวิจั ยและทฤษฎี โดย
บูรณาการแนวความคิดตางๆ ทั้งในศาสตรดานสาธารณสุขและศาสตรที่เกี่ยวของ
2) สามารถพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ ไดอยางสรางสรรคโดยใช
ความเขาใจอั น ถองแทในทฤษฎี แ ละเทคนิ ค การแสวงหาความรู้ ในประเด็ น และปญหาส าคั ญ ในวิ ช าชี พ
สาธารณสุข
3) สามารถออกแบบและดาเนินการโครงการหรือโครงการวิจัยที่ สาคัญในเรื่องที่ซับ
ซอนที่เกี่ยวกับการพัฒนาความรูใหมเพื่อพัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิตของประชาชน และวิชาชีพ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การสอนที่เน้ นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา ทั้ง
ระดับบุคคลและกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
2) ใช้ วิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลาย พั ฒ นาแนวคิ ด ริเริ่ ม และสร้ างสรรค์ เพื่ อ ตอบสนอง
ประเด็นหรือปัญหา สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ เช่น การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์และทักษะทาง
ปัญญาการสอนแบบสัมมนา อภิปรายกลุ่ม การนาเสนอหน้าห้องเรียนการสาธิต การศึกษาดูงานในพื้นที่จริง
การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและในสถานที่ฝึกงาน
3) บูรณาการองค์ความรู้ใหม่เข้ากับประสบการณ์เดิม การวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์รวมถึงการให้นิสิตทากิจกรรมเพื่อบริการวิชาการ และช่วยเหลือสังคม
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การประเนิ นผลในชั้นเรียนประกอบด้วย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน โดยใช้กรณีศึกษาหรือโจทย์ปัญหา ประเมินผลจากรายงานผลการศึกษาค้นคว้า การวิจัย การฝึกปฏิบัติ
และการศึกษาดูงานในพื้นที่
2) การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เป็นการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการ
แก้ไขปัญหา
3) การประเมินทักษะทางปัญญาโดยจากการแสดงออกทางกระบวนการคิดและการ
แก้ไขปัญหา
4) ประเมินผลการปฏิบัติงาน สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน การประเมินจากผลงานที่เกิดจาก
การใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์
วิจารณ์กรณีศึกษา รายงานการศึกษาปัญหาเฉพาะทางสุขภาพ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การประชุมปรึกษาปัญหา
และการสัมมนา
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2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคทางวิชาการและวิชาชีพ
และยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
2) วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุ่มอยางสรางสรรคและแสดงออกถึงความโดดเดนใน
การเปนผูนาในทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี
3) สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และอ านวยความสะดวกในการแก้ ไ ขปั ญ หาใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน ทั้งในองค์กร และในสังคม
4) มีความรับ ผิ ดชอบการพั ฒ นาความรู้ค วามสามารถทางวิช าชีพ ของตนเองอย่ าง
ต่อเนื่อง
5) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน
6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทางานเป็นทีมเพื่ อส่งเสริมการแสดงบทบาท
ของการเป็นผู้นาและผู้ตามรวมถึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคม การประสานงานกับผู้อื่น
2.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาและผู้ตามในสถานการณ์การ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
2) การประเมิ น ทั ก ษะที่ แ สดงออกถึ ง ภาวะผู้ น าตามสถานการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย
3) การประเมิน ความสามารถในการทางานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
4) การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู้ตาม
ประสบการณ์การเรียนรู้ และความสนใจในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีความสามารถคัดกรองขอมูลเชิงตัวเลขและสถิติเพื่อนามาใชศึกษาค้นคว้า สรุป
และเสนอแนะการแกไขปญหาที่สาคัญและซับซอนที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และวิชาชีพสาธารณสุข
2) สามารถวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใชสถิติขั้นสูง และสามารถ
สื่อสารขอคนพบไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการและวิชาชีพ ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการศึกษาดวยตนเอง สื่อสารขอมูล
สารสนเทศและผลการศึกษาคนควาตอนักวิชาการและสาธารณชน โดยผานชองทางตางๆ รวมถึง สิ่งตีพิมพ
ทางวิชาการและวิชาชีพที่มีมาตรฐานในระดับสากล
2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นิสิตพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การน าเสน อผลงาน รายงาน และการน าเสน อแบ บ ป ากเป ล่ า (Oral
Presentation)
3) เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติในรายวิชาฝึกงาน และรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคล ทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
5) การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ที่ ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรีย นได้ เลื อ กและใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและหลากหลายวิธีการ
6) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝึ กทั กษะการน าเสนอข้อสนเทศด้ว ยวิธีการที่ห ลากหลายเหมาะสมกับผู้ ฟั ง และเนื้ อหาที่
นาเสนอ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมี เกณฑ์การประเมินเทคนิคการนาเสนอ
ความถูกต้องในการใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบายในเชิงตรรกะ และการวิเคราะห์จาก
ตัวเลข สถิติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2) การสอบภาคปฏิบัติ
3) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูด การเขียน

- 51 4) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ การทารายงานกรณี และการ
วิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
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2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3























































































































































































































































































































































รายวิชา

551522 ประชากรและอนามัยการเจริญ
พันธุ์
551591 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
553613 ชีวสถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัย
ทางสาธารณสุข
553614 การส่งเสริมสุขภาพในระดับ
นานาชาติ
553615 วิทยาการระบาดขั้นสูง
553616 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
ขั้นสูง
553617 การจัดการระบบสุขภาพและ
ภาวะผู้นา
553623 การวิจัยเชิงคุณภาพในงาน
สาธารณสุข
553626 การประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพ

ทักษะทางปัญญา

ความรู้
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1.1

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
5.3

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3




























































































































































































































































































































































































รายวิชา

553627 การวางแผนและประเมินผล
โครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
553628 การประเมินบริการสุขภาพ
553629 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทาง
สาธารณสุขขั้นสูง
553630 การวิจัยทางประชากรและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ขั้นสูง
553641 วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
553642 สุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ
553643 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย
553671-5 วิทยานิพนธ์ แบบ 2.1
553681-8 วิทยานิพนธ์ แบบ 2.2
553692-4 สัมมนา 1 -3

ทักษะทางปัญญา

ความรู้
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1.1

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
5.3

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

- 54 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาระดับปริญญาเอก มีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนทางวิชาการหรือวิชาชีพ ด้วยหลักการที่มีเหตุผล
และค่านิยมที่ดีงาม โดยปราศจากอคติและคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น
1.2 เป็นผู้นาในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ และจริยธรรม
1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมทั้งใน
ด้านวิชาชีพและวิชาการ
1.4 ตระหนักถึงความสาคัญในการอุทิศตนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและสังคม
2. ความรู้
2.1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในศาสตร์ด้านสาธารณสุข
2.2 มีความรูที่ทันสมัยในวิวัฒนาการของศาสตรดานสาธารณสุขศาสตร รวมทั้งสามารถวิเคราะห์
วิจารณประเด็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญและแนวโนมในอนาคต
2.3 มีความสามารถในการทาการวิจัยเพื่อสรางสรรคความรูใหม และเผยแพรความรู้ใหม่ในระดับ
สากล
2.4 ประยุกตความรูในเทคนิคการค้นควาวิจัยเพื่อพัฒนาข้อสรุปใหเปนที่ยอมรับในสาขาสาธารณสุข
ศาสตรและเฉพาะสาขา
2.5 สามารถวิเคราะหวิจารณ์ได้อยางถองแท้และกว้างขวางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของความรู
และแนวปฏิบัติในวิชาชีพสาธารณสุขทั้งในระดับชาติและระดับสากล
2.6 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและวิสั ยทั ศน์ร่วม สามารถบูรณาการองค์ความรู้กับ
ศาสตร์อื่น
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถประเมิ น และสรางสรรคความรู ใหมจากผลงานการวิจัยและทฤษฎี โดยบู รณาการ
แนวความคิดต่างๆ ทั้งในศาสตรดานสาธารณสุขและศาสตรที่เกี่ยวของ
3.2 สามารถพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ ไดอยางสรางสรรคโดยใชความเขาใจ
อัน ถองแทในทฤษฎี และเทคนิ คการแสวงหาความรู้ในประเด็น และปญหาส าคัญ ในวิช าชี พ
สาธารณสุข
3.3 สามารถออกแบบและดาเนินการโครงการหรือโครงการวิจัยที่สาคัญในเรื่องที่ซับ ซอนที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาความรูใหมเพื่อพัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิตของประชาชน และวิชาชีพ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคทางวิชาการและวิชาชีพและยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอื่น
4.2 วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

- 55 4.3 สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุ่มอยางสรางสรรคและแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนา
ในทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถคัดกรองขอมูลเชิงตัวเลขและสถิติเพื่อนามาใชศึกษาค้นคว้า สรุปและเสนอแนะ
การแกไขปญหาที่สาคัญและซับซอนที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และวิชาชีพสาธารณสุข
5.2 สามารถวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใชสถิติขั้นสูง และสามารถสื่อสารขอ
คนพบไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการและวิชาชีพ ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ
5.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการศึกษาดวยตนเอง สื่อสารขอมูลสารสนเทศและ
ผลการศึกษาคนควาตอนักวิชาการและสาธารณชน โดยผานชองทางตางๆ รวมถึง สิ่งตีพิมพ
ทางวิชาการและวิชาชีพที่มีมาตรฐานในระดับสากล
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
ใช้ระบบอักษรลาดับขั้นและค่าลาดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา โดยแบ่ง
การกาหนดอักษรลาดับขั้นเป็น3 กลุ่ม คือ อักษรลาดับขั้นที่มีค่าลาดับขั้น อักษรลาดับขั้นที่ ไม่มีค่าลาดับ
ขั้นและอักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล
1.1 อักษรลาดับขั้นที่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
ค่าลาดับขั้น
A
ดีเยี่ยม
(excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช้
(fairy good)
2.50
C
พอใช้
(fair)
2.00
D+
อ่อน
(poor)
1.50
D
อ่อนมาก
(very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
1.2

อักษรลาดับขั้นที่ไม่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ
(satisfactory)
U
ไม่เป็นที่พอใจ
(unsatisfactory)
W
การถอนรายวิชา
(withdrawn)

1.3

อักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
P
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด

(incomplete)
(in progress)

รายวิช าบั งคับ ของสาขาวิช า นิสิ ต จะต้ องได้ ค่าล าดับ ขั้นไม่ต่ากว่า C หรือ S มิ ฉะนั้ นจะต้อ ง
ลงทะเบียนเรียนซ้าอีก
รายวิชาที่กาหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรลาดับขั้น S หรือ U ได้แก่ รายวิชาที่ไม่นับ
หน่วยกิต/การสอบประมวลความรู้/สัมมนา/วิทยานิพนธ์ และ IS
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2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 แต่ งตั้ ง คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รให้ มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การวิ พ ากษ์ ข้ อ สอบ
ตรวจทานผลสอบวิพากษ์เกรด และทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิต โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
ข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
2.1.2 ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนร่วมกาหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผล
การเรียนรู้ของนิสิตโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.1.3 คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รก าหนดให้ ผู้ รับ ผิ ด ชอบรายวิช าจั ด ท าและส่ ง
ข้อสอบในรายวิชาตามแผนปฏิบัติงานที่กาหนด
2.1.4 คณะกรรมการหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวิพากษ์ข้อสอบในแต่ละรายวิชาโดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเพื่อให้ข้อสอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา
2.1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดส่งข้อสอบที่วิพากษ์แล้ว ให้คณะกรรมการหลักสูตร
เพื่อดาเนินการประสานการจัดพิมพ์ข้อสอบ
2.1.6 คณะกรรมการประจาหลักสูตรควบคุมติดตามเพื่อให้มีการสอบตามกาหนดไว้ใน
แต่ละรายวิชาและประมวลให้ทันตามกาหนด
2.1.7 คณะกรรมการประจาหลักสูตรนาผลสอบของนิสิตมาพิจารณาในทุกรายวิชาว่า
นิสิตสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดของรายวิชาเพื่อให้แน่ใจว่านิสิตมีการเรียนรู้ตามที่กาหนดในรายวิชาและมี
การจัดสัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อนาเสนอการประเมินนิสิตในภาพรวมรายบุคคล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสอบ
2.2.1 คณะกรรมการประจาหลักสูตรดาเนินการมอบหมายให้ มีผู้รับผิดชอบวิเคราะห์
ข้อสอบ เพื่อนาผลมาปรับปรุงข้อสอบในแต่ละรายวิชาและรายงานให้คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์รับทราบ
2.2.2 คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รจั ด ประชุ ม เพื่ อ ด าเนิ น การวิ พ ากษ์ เกรดก่ อ น
ดาเนินการส่งคณะกรรมการวิชาการประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์และงานทะเบียนฯให้ทันเวลา
2.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
2.3.1 ก าหนดให้ ห น่ ว ยวิ ช าการ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ร่ ว มกั บ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยนเรศวร ทาวิจัยสัมฤทธิ์ผลติดตามมหาบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต โดยทาการวิจัยอย่างต่อเนื่องแล้ว
น าผลที่ ได้ ม าเป็ น ข้ อ มู ล ในการประเมิ น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร การพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุงหลั ก สู ต ร และ
กระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
1) สภาวะการได้งานทาหรือศึกษาต่อของมหาบัณฑิต ประเมินจากการได้งานทา
หรื อ ศึ ก ษาต่ อ ตรงตามสาขาหรื อ ในสาขาที่ เกี่ ย วข้ อ ง และระยะเวลาในการหางาน โดยประเมิ น จาก
มหาบัณฑิตในแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
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ที่ใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ ม หาบั ณ ฑิ ต หรือ นายจ้ า ง พร้อ มกั บ เปิ ด โอกาสให้ มี
ข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่คาดหวัง หรือต้องการจากหลักสูตรนาไปใช้ในการปฏิบัติในองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การประเมินการสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
6. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
7. เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
8. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ เป็ น บทความวิ จั ย ในวารสารระดั บ ชาติ ที่ ม คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุด มศึก ษา เรื่ อง หลั ก เกณฑ์ การพิ จ ารณาวารสารทางวิช าการส าหรับ การเผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการ
อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือในวารสารระดับนานาชาติใน ISI หรือ SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่อง
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1.2 ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสู ตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสาคัญ
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้อาจารย์ใหม่
1.3 ชี้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชา และ
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ
1.4 กาหนดให้ อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึ กอบรม(หลั กสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่ ) เรื่องกลยุทธ์และ
วิธีการสอนแบบต่างๆ กลยุ ท ธ์ก ารประเมินผลสั มฤทธิ์ของนิ สิ ต การประเมิน ประสิ ทธิผ ลของ
รายวิชาและการปรับปรุงและให้อยู่ในการดูแลของอาจารย์พี่เลี้ยง ก่อนการทาหน้าที่ตามลาพัง
1.5 มอบหมายอาจารย์ พี่ เลี้ ย งให้ ค าแนะน าและติด ตามการท างานของอาจารย์ใหม่ อย่างน้ อย 1
ภาคการศึกษา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร
มีกระบวนการให้ความรู้ วิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน โดยอาจารย์ทุกคนต้องได้ รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 15
ชั่วโมงต่อปี หรือ 1 - 2 ครั้ง / ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่สนับสนุน (งบพัฒนาอาจารย์)
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอน(กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน) การ
วัดและประเมินผล ซึ่งจัดเป็นประจาทุกปีโดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย
กาหนดให้ อาจารย์ ต้องเข้ารับการฝึ กอบรมหลั กสู ตรส าหรับอาจารย์ใหม่ในปี แรกที่เข้ า
ทางาน และเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือฟื้นฟูทุก 2 - 3 ปี
2.1.2 การประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ป ระสบการณ์ อภิ ป รายปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไข
ระหว่างอาจารย์ภายในคณะฯ
2.1.3 การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม /ฝึกอบรมภายนอกสถาบัน และนาการเรียนรู้มา
ถ่ายทอดให้กับอาจารย์ภายในคณะฯ
2.1.4 การใช้อาจารย์เก่าและใหม่ร่วมสอนในวิชาเดียวกัน เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้เห็นตัวอย่างการ
สอนและการประเมินผล
2.1.5 การแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูล ระหว่างอาจารย์
2.1.6 การเชิญอาจารย์อื่นเข้าเยี่ยมชมการสอนและให้คาแนะนา
2.1.7 การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
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2.2.1 การสนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ
2.2.2 การฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ
2.2.3 การสนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
2.2.4 การสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการกากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 ในการดาเนินการจัดทาและติดตาม มคอ.ต่างๆ ของหลักสูตรให้ดาเนินการตามแผนการบริหาร
จั ด การหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ (TQF) ภาคการศึ ก ษาต้ น /
ภาคการศึกษาปลาย โดยให้มีการกากับติดตามโดยคณบดี/ ผู้อานวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
- การจั ด ท าและส่ ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตั ว บ่ งชี้ ผ ลการด าเนิ น งานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
- คณะรายงานการจัดส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
1.2 อาจารย์ แ ละภาควิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าการจั ด การเรีย นการสอนและการประเมิ น ผล
การเรียนให้เป็นไปตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควบคุมการจัดการเรียนการสอน
วิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับปริญญาเอกของนิสิต
ที่รับผิดชอบ
2. บัณฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นสาขาที่มีความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนใน
การปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการบริหารสาธารณสุขและการวิจัยขั้นสูง ผลจากการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก
ที่ผ่านมาพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี – ดีมาก ดังนั้น คณะฯจึงได้นาข้อมูลมาใช้ประกอบ
ในการพัฒ นาปรับปรุงหลั กสูตรให้เป็ นที่ต้องการและตอบสนองต่อผู้ใช้บัณ ฑิตให้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
ปัญหาสาธารณสุขในยุคปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ตลาดแรงงานจึงต้องการดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและชี้นาสังคม เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆแก่นิสิต
3.1.1 คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหา
ในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้
นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นิสิต
3.1.2 ภาควิ ช าจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการพบนิ สิ ต ทุ ก ชั้ น ปี
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
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โดยนักวิชาการศึกษาเป็นผู้ดาเนินการตลอดจนรวบรวมผลประเมินแจ้งแก่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล
(ลับ) และสรุปภาพรวมของคณะเสนอไปยังมหาวิทยาลัยตามลาดับ
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณี ที่ นิ สิ ตมีค วามสงสั ย เกี่ยวกับผลการประเมิ นในรายวิช าใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มี การกาหนดคุณ สมบั ติข องอาจารย์และแนวปฏิบั ติในการรับ
อาจารย์ใหม่ประจาคณะฯ ก่อนที่จะเสนอคณะฯเพื่อดาเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ดังนี้
4.1.1 กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยโดยคานึงถึงคุณวุฒิ
ทางการศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ระดั บ ปริ ญ ญาเอกสาขาทางการสาธารณสุ ข และมี ป ระสบการณ์ ก ารสอนใน
สถาบันการศึกษาทางการสาธารณสุข นอกจากนั้น ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้
สารสนเทศและการสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ รวมทั้งโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
4.1.2 ประกาศและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ
4.1.3 สื บ ค้น ประวัติ และคุณ สมบั ติของผู้ ส มั ครจากแหล่ งข้อมูล ที่ เชื่ อถือได้ และมีการ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม
4.1.4 จัดให้ มีการสั มภาษณ์ โดยคณะกรรมการที่ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์แต่งตั้ง มีการ
กาหนดให้ผู้สมัครนาเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในที่ประชุมคณาจารย์ และคณะกรรมการรับฟังความ
คิดเห็นจากอาจารย์ประกอบการพิจารณา เมื่อได้บุคคลที่ต้องการแล้ว เสนอชื่อไปยังสานักอธิการบดีเพื่อ
ดาเนินการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยโดยการแต่งตั้งของอธิการบดีต่อไป (ทั้งนี้ผู้สมัคร
จะต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดก่อนจึงจะสามารถบรรจุแต่งตั้งได้)
4.1.5 เมื่อได้อาจารย์แล้วเสนอแต่งตั้ง และประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามระเบียบ
วิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการประจาหลักสูตร มีการประชุม
คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ตรทุ ก 2 เดื อน ในกรณี ก ารปรับ ปรุงหลั กสู ต ร มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยอาจารย์ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบในรายวิชาที่สอนและอาจารย์ประจาหลักสูตรต้อง
เข้าร่วมประชุมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 80% ทุกครั้ง
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4.3.1 ไม่มีนโยบายในการรับอาจารย์ที่สอนบางเวลา แต่มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาเป็นวิทยากรร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ
หรือประสบการณ์จริง
4.3.2 มอบหมายให้ อ าจารย์ ป ระจาวิช าเลื อ กสรรวิ ท ยากร โดยผ่ านการเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการเรียนการสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แล้วกาหนดในแผนการสอน
4.3.3 ในแต่ละรายวิชากาหนดให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นวิทยากรได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
/ รายวิชา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 แบบ 1 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559)
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3) นิสิตต้องร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และนาเสนอหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง
4) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
6) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
7) ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของผลงานจะต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ อย่ างน้ อ ย
ดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือวารสารระดับนานาชาติ
5.2 แบบ 2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559)
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3) นิสิตต้องร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และนาเสนอหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง
4) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
6) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
7) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
8) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

- 64 9) ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของผลงานจะต้ อ งได้ รับ การตี พิ ม พ์ หรื อ อย่ า งน้ อ ย
ดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือวารสารระดับนานาชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะมี ความพร้อ มด้ านหนั งสื อ ต ารา และการสื บ ค้ น ผ่ านฐานข้อ มู ล โดยมี ห้ อ งสมุ ด สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ของสานักหอสมุดกลาง ที่ มีหนังสื อด้านการแพทย์ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สื บค้น
ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อย่ า งพอเพี ย งทั้ ง นี้ ฐ านข้ อ มู ล จ านวนทรั พ ยากรสารสนเทศของกลุ่ ม สาขาวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพของ
มหาวิทยาลัย มีดังนี้
ตาราเรียน
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วารสาร
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ เช่น Radiation Research
โสตทัศนวัสดุ
(วีดิทัศน์ แผ่นดิสก์ เทปบันทึกเสียง ซีดีรอม)
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
Medline with Full Text, SCOPUS, MD
CONSULT, Wiley InterScience, Springer
Link, Science Direct, Science Online

84,746 เล่ม
162,323 เล่ม
57 เล่ม
49 เล่ม

246 ชิ้น
141 ชิน้
21 ฐ
า
น
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6.3.1 มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของ
คณะ
6.3.2 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อสื่อ และตาราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการฯ
6.3.3 คณะจัดสรรงบประมาณประจาปีและจัดซื้อตาราและสื่อต่างๆ
6.3.4 ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.4.1 คณะกรรมการวางแผนการประเมินอย่างมีส่วนร่วมกับผู้สอน ผู้ใช้ และบุคลากรที่
รับผิดชอบทุกฝ่าย อย่างเป็นระบบ
6.4.2 ประเมิ น ความเพี ย งพอจากความต้ อ งการของอาจารย์ และผู้ เรีย น และให้ ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
6.4.3 จัดทาระบบการบันทึกทะเบียนวัสดุคุรุภัณ ฑ์ และติดตามการใช้ทรัพยากรให้ มี
ประสิทธิภาพ
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7.1 ตัวบ่งชี้หลัก ( Core KPIs)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะทาให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่าง
น้อยตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ดังนี้
ที่
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
1 อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรอย่ างน้ อยร้อยละ 80 มีส่ ว น X
X
X
X
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร
2 มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ X
X
X
X
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3 มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ X
X
X
X
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4 จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และ X
X
X
X
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ X
X
X
X
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา
6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ X
X
X
X
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของรายวิ ช าที่ เปิ ด สอนในแต่ ล ะปี
การศึกษา
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
X
X
X
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8 อาจารย์ ใหม่ (ถ้ ามี ) ทุ กคน ได้ รั บ การปฐมนิ เทศหรือ X
X
X
X
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9 อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ X
X
X
X
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีที่ 5
X

X

X

X

X
X

X

X
X
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ระดับบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 1
10 จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ า มี )
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 2
X

ปีที่ 3
X

ปีที่ 4
X

ปีที่ 5
X

X

X

X

X

X

X

เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน ผลการดาเนิ นการ เป็นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หลั กสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึก ษา ต้องมีผลดาเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน ผลการประเมินการดาเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้
ต่อเนื่องกัน 2 ปี จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพื่อเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้อยู่
ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
7.2 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา ( Expected Learning Outcomes )
Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่กาหนดใน มคอ.2 จะถูก
ควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา
ที่
ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร
ค่าเป้าหมาย
1 นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่าง
90%
น้อยคนละ 1 ครั้ง
2 นิ สิ ตมี ผ ลงานตีพิ มพ์ เผยแพร่ในวารสารวิช าการระดั บ นานาชาติ* (ต่ อ
20%
จานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษา)
3 นิ สิ ต มี ผ ลงานตี พิ ม พ์ บ ทความทางวิ ช าการในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ
80%
นานาชาติ อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง
4 นิสิตมีผลงานนวัตกรรมด้านสาธารณสุข (ต่อจานวนที่สาเร็จการศึกษา)
10%
หมายเหตุ : * สาหรับนิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป

- 68 7.3 ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กากับ ติดตาม ประเมินตัว
บ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย
ที่
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
ค่าเป้าหมาย
1 ร้อยละของรายวิชาบั งคับ ทั้ งหมดที่เปิ ดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจ
60%
เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง
2 ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ จ บการศึ ก ษาภายในระยะเวลาที่ ก าหนดตาม
5%
แผนการศึกษาของหลักสูตร
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
คณะจั ด ให้ มี การประเมิ น รายวิช า ประเมิน การสอนและประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ข องแต่ ล ะรายวิช า
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะพิจารณาเปรียบเทียบกับต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาสาธารณสุขศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชา และส่งตรงต่อฝ่ายวิชาการโดย
ใช้แบบประเมินการสอนตามที่กาหนด
1.2.2 ผลการประเมิน (Feedback) ส่งตรงต่ออาจารย์และหัวหน้ากลุ่มวิชา เพื่อปรับปรุงต่อไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนและ
วางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา และสถานการณ์
ของคณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะดาเนินการในนิสิตชั้นปีที่ 3 ในภาคปลาย ด้วยแบบสอบถาม
หรือ การประชุมตัวแทนนิสิตกับตัวแทนอาจารย์
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
ประเมินหลักสูตร จากการประชุมทบทวน / วิพากษ์หลักสูตร โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และ
บัณฑิตใหม่ ที่ทางานหรือสถาบันต้นสังกัดนิสิต
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ประเมินหลักสูตร จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามรายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร อย่ า งน้ อ ย 3 คน
ประกอบด้ ว ย ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ในสาขาวิช า อย่ างน้ อ ย 1 คน (ควรเป็ น คณะกรรมการประเมิ น ชุ ด
เดียวกับการประกันคุณภาพภายใน
3.2 กาหนดตัวบ่งชี้การประเมินผลการดาเนินงานตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 ได้แก่ การพัฒ นา
ปรับปรุงการเรียนการสอน / กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินการสอน
3.3 สรุปผลการประเมิน
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4.1 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าทบทวนผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการสอนในรายวิ ช าที่
รับผิดชอบในระหว่างภาค และให้ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทา
รายงานผลการดาเนินการรายวิชา เสนอต่อคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผ่านอาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตร
4.2 อาจารย์ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ต รติ ด ตามผลการด าเนิ น การตามตั ว บ่ งชี้ ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน

