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  การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาผลงาน

วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผลการวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 พบวาผลงานของนักศึกษา จําแนกตามประเภท

ผลงานวิชาการระหวางปการศึกษา 2559-2561 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานบทความเผยแพร จํานวนทั้งสิ้น 395  เรื่อง ปการศึกษา 2559 

จํานวน 130 เรื่อง ในปการศึกษา 2560 จํานวน 141 เรื่อง และในปการศึกษา 2561 จํานวน 124 เรื่อง

โดยสามารถวิเคราะหตามประเภทผลงาน เปนผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล 

TCI กลุมที่ 1 จํานวน 142 เรื่อง คิดเปนรอยละ 35.94 เปนผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับชาติที่อยู

ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 จํานวน 190 เรื่อง คิดเปนรอยละ 48.10 เปนผลงานที่เผยแพรในวารสาร 

SCOPUS จํานวน 4 เรื่อง คิดเปนรอยละ 1.01 เปนผลงานในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ จํานวน 7 

เรื่อง  คิดเปนรอยละ 1.77 เปนผลงานในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ จํานวน 52 เรื่อง  คิด

เปนรอยละ13.16 

 จําแนกตามประเภท TCI กลุมที่  1 และกลุมที่  2 ในปการศึกษา 2559-2561 คณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับเผยแพรใน

วารสารระดับชาติ ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 จํานวน 138 เรื่อง โดยเปนผลงานของนักศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข มากที่สุด จํานวน 40 เรื่อง 

และผลงานของนักศึกษาที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 จํานวน 190 เรื่อง โดยเปนผลงานของ

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข มากที่สุด จํานวน 72 

เรื่อง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจํานวนมาก 

 จําแนกตามผลงานที่เผยแพรใน SCOPUS ในปการศึกษา 2559-2561 คณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับเผยแพรใน SCOPUS 

จํานวน 4 เรื่อง โดยเปนผลงานของนักศึกษาหลักสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ มากที่สุด 

จํานวน 3 เรื่อง  
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  จําแนกตามผลงานที่เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติในปการศึกษา 2559-2561 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานของนักศึกษาระดับปริญาโทที่ไดรับเผยแพร

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 7 เรื่อง โดยเปนผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศา

สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม มากที่สุด จํานวน 4 เรื่อง  

  จําแนกตามผลงานที่เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในปการศึกษา 2559-

2561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับ

เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 56 เรื่อง โดยเปนผลงานของนักศึกษา

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต นานาชาติ มากที่สุด จํานวน 48 เรื่อง อาจเน่ืองจากมีนักศึกษา

ตางชาติจํานวนมาก 

  ขอเสนอแนะสําหรับการเผยแพรผลงานของนักศึกษา ควรมีแผนพัฒนาการสนับสนุนการ

เผยแพรผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวารสารระดับนานาชาติ จัดโครงการอบรมการ

เขียนบทความเพื่อขอตีพิมพ และงานวิชาการควรมีการวิเคราะหผลงานการเผยแพรเพื่อทบทวนหา

แนวทางการพัฒนาการเผยแพรผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

    นายเกียรติศักด์ิ  เกวใจ 

          ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

         คณะสาธารณสุขศาสตร 

                                                 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                              พ.ศ.2563 
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 การศึกษาการวิเคราะหผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 ไดจัดทําข้ึนเพื่อวิเคราะห

ผลงานที่ ไดรับการตีพิมพ เผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 โดยจําแนกตามประเภทผลงานวิชาการ จําแนกตาม

ประเภท TCI กลุมที่ 1 จําแนกตามประเภท TCI กลุมที่ 2 จําแนกตามประเภท TCI กลุมที่ 3 จําแนก

ตามประเภท SCOPUS จําแนกตามประเภทผลงานที่เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ จําแนก

ตามประเภทผลงานที่เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เปรียบเทียบผลงานที่ไดรับการ

ตีพิมพเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปการศึกษา 2559-2561 และยังเปนการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษา

ระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 ผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 ฉบับน้ีหวังวา

จะเปนประโยชนตอหนวยงาน และผูสนใจ เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ

ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

       นายเกียรติศักด์ิ  เกวใจ 

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

         คณะสาธารณสุขศาสตร 

                                                 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                            พ.ศ.2563 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคญั 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนาที่หลัก คือ การผลิตบัณฑิต วิจัยและการบริการวิชาการ  

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกนในป 2559-2562 

ไดใหความสําคัญในประเด็นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสรางศักยภาพดานการแขงขัน มีความรู

ความสามารถในสาขาที่เปนความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัยขอนแกน  เพื่อรองรับความตองการ

ทรัพยากรบุคคลสําหรับการพัฒนาประเทศ (แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน : 2557)  

โดยในปจจุบัน ดานการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกนตองไดรับการประเมินจากหนวยงาน

ภายนอกทั้งในระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร โดยใชเกณฑมาตรฐาน การประเมิน

ในระดับประเทศและระดับสากล สําหรับในประเทศน้ัน มหาวิทยาลัยไดรับการประเมินจากจากหลายระบบ

ทั้งการประเมินภายในจาก สกอ. การประเมินคุณภาพโดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงาน

ที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence)  (แผนยุทธศาสตรการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน : 2563-2566)   

  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ประกอบดวย 

ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอกน้ัน  มีองคกรที่ดูแลรับผิดชอบ 

ไดแก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  กําหนดไววา ใหสถานศึกษา

ใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่มีขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา ตามคํารอง

ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและเมิณคุณภาพการศึกษา โดยตองดําเนินการในการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาใหดีข้ึน และตองจัดทํารายงาน

ประจําปที่เปนผลจากการประกันคุณภาพภายใน รายงานตอหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

รายงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษาถือวาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการประเมิน เพื่อการรองรับ

การประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ : 2542)  
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คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันการศึกษาที่มุงเนนผลิตบัณฑิต 

ดานสาธารณสุขศาสตร มีวิสัยทัศน คือ เปนสถาบันการศึกษาและวิจัยช้ันนําดานสาธารณสุขศาสตร 

1 ใน 3 ของอาเซียน โดยมีพันธกิจ 4 ดาน ไดแก 1) ผลิตบัณฑิตทางสาธารณสุขที่มีความสามารถ

ในการทํางานและโดยเดนในงานวิจัย 2) วิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานสาธารณสุข 

เพื่อนําประโยชนในการพัฒนาประเทศ 3) การบริการวิชาการดานสาธารณสุข 4) ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการเขากับการเรียนการสอน  การวิจัย และการบริการวิชาการ   

ปจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

และระดับปริญญาเอก ซึ่งการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาน้ัน  จําเปนตองมีผลงานเผยแพรเปนที่ยอมรับ

ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อใหเปนไปตามพันธกิจ ซึ่งเปนการดําเนินการใหไดผลงานวิจัยที่โดดเดน 

พัฒนาองคความรูดานสาธารณสุขเพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับในหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาจะตองมีการรายงานผลตามขอตกลงการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

ดานผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเปนหน่ึงในตัวช้ีวัด

ของการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยจําแนกตามประเภทผลงานวิชาการ จําแนกตามประเภท TCI 

ในแตละกลุม จําแนกตาม SCOPUS จําแนกตามผลของการประกันคุณภาพการศึกษา ผลงานที่เผยแพร

ในการประจําวิชาการระดับชาติ และจําแนกตามประเภทผลงานที่เผยแพรในการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ  ซึ่งในรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของคณะสาธารณสุขศาสตร ประจําป

งบประมาณ 2561 ตัวช้ีวัดที่ 5 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ดรับการ

เผยแพร (ผลรวมถวงนํ้าหนัก) ซึ่งผูวิเคราะหจะตองรายงานผลงานตามตัวช้ีวัดดังกลาว อีกทั้งยังไมเคยมี

การศึกษาวิเคราะหจํานวนรายงานผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ของแตละหลักสูตรในแตละปการศึกษา 

 ดังน้ัน ผูวิเคราะหจึงมีความประสงคที่จะศึกษาวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษา

ระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2559-2561 

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 เพื่ อวิเคราะหผลงานที่ ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561  

 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ไดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 

  การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 โดยจําแนกตามประเภทผลงานวิชาการ จําแนกตาม

ประเภท TCI กลุมที่ 1 TCI กลุมที่ 2 จําแนกตามประเภท SCOPUS จําแนกตามประเภทผลงานที่

เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ จําแนกตามประเภทผลงานที่เผยแพรในการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ เปรียบเทียบผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 

1.5 คําจํากัดความ 

5.1 TCI  หมายถึง ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index 

เปนหนวยงานหลักของประเทศไทยที่ทําหนาที่พัฒนาฐานขอมูลเพื่อรวบรวม จัดเก็บ และสืบคน

บทความ รวมถึงการคํานวณและรายงานคา journal Impact Factors เพื่อประโยชนของนักวิจัยและ

นักวิชาการในการตีพิมพบทความวารสาร 

5.2 วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง สิ่งพิมพทางวิชาการที่จัดพิมพโดยหนวยงานราชการ

เอกชน หรือสมาคมวิชาชีพตางๆ ที่มีกําหนดจัดพิมพที่แนนอน โดยผานการพิจารณากลั่นกรองโดยผู

ทรงคุณวุฒประจําวารสาร (Peer Review) ที่อยูในฐานขอมูล SCOPUS และรวมถึงวารสารในรูปแบบ 

Proceedings หรือวารสารฉบับพิเศษ (Special Issue) หรือ Supplement Issue ที่เปนการรวบรวม

จากการประชุมวิชาการ 

 5.3 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 5.4 บทความ หมายถึง บทความวิจัยที่ไดจากผลการศึกษาของวิทยานิพนธ เปนบทความ

ฉบับเต็ม (Full Paper) ไมใชบทคัดยอหรือบทคัดยอขนาดยาว 

5.5 การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธในวารสารวิชาการ 

(Journal) ในระดับชาติ หรือนานาชาติ รวมถึงบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่เผยแพรใน

รายงานสืบเน่ือง (Proceedings) จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
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บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวิเคราะหทีเ่กี่ยวของ 

 

 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนาที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 

และการทําบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยคณะสาธารณสุขศาสตร มีกองบริหารงานคณะ เปนหนวย

สนับสนุนการบริหารจัดการกลางภายในคณะ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และ

โครงสรางการบริหารของคณะรวมถึงหนวยบัณฑิตศึกษา ภายใตงานวิชาการที่มีบทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของคณะ และสาขาวิชาในดานตางๆ คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังน้ี 

 

2.1 แนวคิดการจัดการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร 

  คณะสาธารณสุขศาสตร ไดเปดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข

ศาสตร) ปแรกจํานวน 30 คน ต้ังแตปการศึกษา 2523 โดยสอบคัดเลือกจากนักเรียนเรียนดีในภาค

ตะวันออกเฉียงจํานวนหน่ึง รับจากนักเรียนทั่วไป สวนกลางดําเนินการสอบคัดเลือกจํานวนหน่ึง และ

รับจากเจาหนาที่สาธารณสุขที่รับราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีพื้นความรูไมตํ่ากวา ม.ศ. 5 

เดิม อีกจํานวนหน่ึง ในปการศึกษา 2527 ไดเพิ่มจํานวนนักศึกษาเปนปละ 50 คน ปการศึกษา 2532 

เพิ่มจํานวนนักศึกษา เปนปละ 50 คน ปการศึกษา 2532 เพิ่มจํานวนนักศึกษาเปนปละ 55 คน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)  ต้ังแตปการศึกษา 2535 เปน

ตนไป จะเพิ่มจํานวนนักศึกษาเปนปละ 80 คน ปจจุบันคณะ ไดพัฒนาการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ดังน้ี 

  1) ระดับปริญญาตรี  มี 2 หลักสูตร  คือ 

   1.1) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) แบงเปน 2 แขนง 

    1.1.1)  วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดลอม 

    1.1.2) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

   1.2) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาเอกคู อนามัยสิ่งแวดลอม-อา

ชีวอนามัย และความปลอดภัย 

  2) ระดับปริญญาโท  มี 9 หลักสูตร คือ 

   2.1) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

    2.2.1) อนามัยสิ่งแวดลอม  
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    2.2.2) การบริหารงานสาธารณสุข  

    2.2.3) ชีวสถิติ 

    2.2.4) สุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ 

    2.2.5) โภชนศาสตรเพื่อสุขภาพ 

    2.2.6) วิทยาการระบาด 

    2.2.7) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

    2.2.8) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 

   2.2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

  3) ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร คือ 

   3.1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ(นานาชาติ) 

   3.2) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

   3.3) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) 

 

2.2  โครงสรางการบริหารองคกร 

  2.2.1 โครงสรางคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   คณะสาธารณสุขศาสตร ไดดําเนินการปรับโครงสรางองคกรและระบบบริหาร

จัดการองคกรอยางตอเน่ืองเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสอดคลองและสัมพันธ

กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัย โดยไดจัดแบงโครงสรางองคกรและ

ระบบการบริหาร จัดการองคกรออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 1) สาขาวิชา 2) กองบริหารงานคณะ

สาธารณสุขศาสตร และ 3) หนวยงานที่จัดต้ังข้ึนตามภารกิจเฉพาะ  

   สาขาวิชา  

   มีการจัดแบงโครงสรางออกเปน  3 สาขาวิชา ประกอบดวย   

   1)   สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ โภชนาการ  

   2)   สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

   3)   สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ 

   การบริหารจัดการสาขาวิชาโดยมีหัวหนาสาขาวิชาเปนผูบริหารจัดการงาน 

ธุรการสาขาวิชาเปนผูมีสวนรวมสนับสนุนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาระงานของสาขาวิชาใน

ดานตางๆเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนภารกิจของสาขาวิชา การบริหารและ

การจัดการงานธุรการดานงานสารบรรณ งานการเงินและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริการการศึกษา 

งานอาคารและสถานที่ งานนโยบายและแผน และงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการ

ใหบริการนักศึกษาและผูมาติดตอประสานงานกับคณาจารยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
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  2.2.2 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร 

   มีการจัดแบงโครงสรางออกเปนหนวยงานยอย 3 งาน ประกอบดวย  

   1)  งานบริหารทั่วไป  

   2)  งานยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   3)  งานวิชาการ 

   เปนหนวยงานที่มีหนาที่หลักในการสนับสนุนภารกิจของคณะและสาขาวิชาในดาน

ตางๆ มีผูอํานวยการกองบริหารงานคณะเปนผูรับผิดชอบ บุคลากรสายสนับสนุนเปนผูมีสวนรวม

สนับสนุนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาระงานของคณะในดานตางๆ เกี่ยวกับการสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอน การบริหารและการจัดการงานธุรการดานงานสารบรรณ งานการเงินและ

งบประมาณ งานพัสดุ งานบริการการศึกษา งานโสต อาคารและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบาย

และแผน งานวิจัยและบริการวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ และงานพัฒนาวิชาการ ตลอดจนการใหบริการ

นักศึกษาและผูมาติดตอประสานงานกับคณาจารยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

  2.2.3 หนวยงานท่ีจัดต้ังขึ้นตามภารกิจเฉพาะ 

   มีการจัดต้ังข้ึนตามภารกิจเฉพาะ 3 ศูนย ประกอบดวย  

   1) ศูนยจัดการขอมูล และวิเคราะหทางสถิติ 

   2) ศูนยบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

   3) ศูนยฝกอบรมวิจัย และประเมินผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

   เปนหนวยงานที่มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสสําหรับคนควาวิจัยและการเรียนการ

สอนระดับบัณฑิตศึกษา เปนหนวยงานที่ใหบริการวิชาการในการจัดการสิ่งแวดลอม ที่ปรึกษาดาน

สิ่งแวดลอม สุขภาพ และจัดการฝกอบรม ตลอดจนการใหบริการนักศึกษาและผูมาติดตอประสานงาน

กับอาจารยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 ผูวิเคราะหไดรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวของกับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งไดสรุป

ความสําคัญตางๆ ดังตอไปน้ี 

มาตรา 4 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดความไวดังน้ี  

“มาตรฐานการศึกษา” หมายความวาขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึง

ประสงคและ มาตรฐานที่ตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการ

เทียบเคียงสําหรบัการสงเสริมและ กํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพ

ทางการศึกษา  
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“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความวา การประเมินผลและการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษา

น้ันเอง หรือโดย หนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา  

“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมินผลและการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาว

รองรับ เพื่อเปนการประกันคุณภาพและใหมี  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา   

มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน

คุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง  

มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร

การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 

หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอ สาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ ภายนอก  

มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ

เปนองคกรมหาชนทําหนาทีพ่ัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมนิผลการ

จัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ

และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามทีก่ําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีใหมีการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหน่ึงครั้งในทุก 5 ป นับต้ังแตการประเมินครั้งสุดทายและ

เสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่ เกี่ยวของและสาธารณชน  

มาตรา 50 ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่

มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษาตลอดจนใหบุคลากรคณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครอง

และผูมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติ

ภารกิจของสถานศึกษาตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของ

สถานศึกษาน้ัน  

มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดมาตรฐานที่

กําหนดใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุง
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แกไข ตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิได

ดําเนินการดังกลาวใหสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอ

คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข 

 

 2.3.1 ความจําเปนในการประเมินคุณภาพการศึกษา  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอกสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกน้ัน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

กําหนดใหมีองคกรหน่ึงข้ึนมาดูแล รับผิดชอบไดแก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) โดยไดกําหนดไวดวยวาใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสาร

หลักฐานตางๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษาตลอดจนใหบุคลากรคณะกรรมการของสถานศึกษา 

รวมทั้งผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวา

เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองใหทําการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาน้ัน จากสาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 

2542 ดังกลาว ไดสงผลตอการดําเนินงานตาม ภารกิจของวิทยาลัยการจัดการอุดมศึกษาในประเทศ

ไทยอยางมาก ประเด็นสําคัญคือ 

1)  สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุงพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหดีข้ึน  

2) ระบบการประกนัคุณภาพตองมีทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  

3) หนวยงานตนสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีภาระหนาที่รวมกันใน

การจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายนอกในสถาบันอุดมศึกษา  

4) กฎหมายกําหนดใหการประกันคุณภาพภายในเปนสวนห น่ึงของ

กระบวนการบริหาร การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  

5) สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการในการประกันคุณภาพภายในอยาง

ตอเน่ืองเพื่อ พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาไดดีข้ึน  

6) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนผลจากการประกัน

คุณภาพภายในรายงานน้ีตองเสนอตอหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ (อาทิ สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงบประมาณ เปนตน)  
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7) รายงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษาตองเปดเผยตอสาธารณชน  

8)  รายงานประจําป ของสถาบันอุดมศึกษาถือว าเป นสวนห น่ึงของ

กระบวนการประเมิน เพื่อการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา  

9) สถาบันอุดมศึกษาตองใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

ตางๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนทําใหบุคลากรคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย รวมทั้งผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของใหขอมูลเพิ่มเติมเพื่อการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

 สรุปไดวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพ การศึกษามาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานทุกระดับประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกน้ัน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่ง

กําหนดใหมีองคกรหน่ึงข้ึนมาดูแลรับผิดชอบ ไดแก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) 

 

2.4 แนวคิดการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 

ผูวิเคราะหไดรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวของกบัการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.2553 ซึ่งไดสรปุความสําคัญตางๆ ดังตอไปน้ี 

ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาภารกิจหลัก

ที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ  

1) การผลิตบัณฑิต  

2) การวิจัย  

3) การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  

4) และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกลาวมีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศ

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทําใหการประกัน

คุณภาพการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ  

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศมีแนวโนมที่จะมีความ 

แตกตางกันมากข้ึน ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว  

2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษาทั้งในประเด็นการบรกิารการศึกษา 

ขามพรมแดน  และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิตอันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพ การศึกษา  
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3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถ

พัฒนา องคความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากข้ึนไมวาจะ

เปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากลการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรม

และบริการการพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน  

4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public information) ที่ เปน

ประโยชน ตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป บท

ที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

Office of the Higher Education Commission (OHEC)  

5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 

(Participation) มี ความ โปร งใส  (Transparency) และมี ความรับผิ ดชอบซึ่ งตรวจสอบ ได 

(accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล  

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2545 กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให มีสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอกโดยการ

ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 

สิงหาคม 2549 เพื่อเปนกลไกกํากบัมาตรฐานระดับกระทรวงระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา  

8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบัน 

อุดมศึกษาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัด

การศึกษาใหมีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม  

9) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการ อุดมศึกษาได

ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แหงชาติเมื่อวันที่ 16 

กรกฎาคม 2552 เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปน ไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและ

เพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

ดวยความจําเปนดังกลาว สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจงึจําเปนตองพัฒนาระบบ และ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี  

1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชาคณะวิชาหรือหนวยงาน

เทียบเทา และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันน้ันๆ กําหนดข้ึน 
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โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตาม

เกณฑและไดมาตรฐาน  

2) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบ 

สถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูคูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 เปาหมาย (targets) และ

เปาประสงค (goals) ที่ต้ังไวตามจุดเนนของตนเอง และเปนสากล  

3) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุด

แข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และ

พัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเน่ือง  

4) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียทาํใหมั่นใจวาสถาบนั 

อุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด  

5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของมีขอมลู

พื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 
 
2.5 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กับการ

ประกันคุณภาพ การศึกษา 

ผูวิเคราะหไดศึกษาและสรุปพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยยอ โดยกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนน

คุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษาซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ“ระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา การประกัน

คุณภาพภายในเปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบ และประเมินการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายเปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด

โดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษากําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปน

รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงาน ตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ

เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายนอกเปนการประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษาเพื่อใหมีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย

คํานึงถึงความมุงหมายหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงาน
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รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกช่ือยอวา “สมศ.” 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด ให

สถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ป นับต้ังแต

การประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน ซึ่ง สมศ. 

ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) เสร็จสิ้นไปแลว ปจจุบันอยู

ระหวางประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) และการเตรียมการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) ในการประเมินรอบที่สามของ สมศ. เปนการประเมินทั้ง

ระดับสถาบันและคณะวิชาแตหากสถาบันใดจัดการศึกษานอกคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553  สถานที่ต้ังหลักการประเมินจะครอบคลุมการจัดการ

นอกสถานที่ต้ังหลักทั้งหมดนอกจากน้ันการประเมินคุณภาพจะมีความสอดคลองกับจุดเนนหรือกลุม

สถาบันที่แตละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพ

ภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) ซึ่งมีหลักการ สําคัญ 5 ประการ ดังตอไปน้ี 1) เปนการประเมินเพื่อมุงให

มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดมุงเนนเรื่องการตัดสินการจับผิด หรือการใหคุณ – ใหโทษ 2) ยึด

หลักความเที่ยงตรงเปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง  (evidence – 

based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) 3) มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและ

ประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับควบคุม 4) สงเสริมการมีสวนรวมในการ

ประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝายที่เกี่ยวของ 5) มุงสรางความสมดุล

ระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติตามที่กําหนดไว ใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 ใหเอกภาพเชิงนโยบายแตยังคงมีความหลากหลาย

ในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตาม

ศักยภาพของสถาบันและผูเรียน 

 

2.6 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดกําหนดแนวทางการ

พัฒนาและแกปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทางซ้ําซอนขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไก

การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการกลาวคือใหมีการสราง

กลไกการประเมนิคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพนัธกิจของสถาบันในแตละกลุมซึ่งมีพื้นที่บริการและ 

จุดเนนระดับการศึกษาที่ตางกันรวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของ

ประเทศตางกันตามความหลากหลาย งการพัฒนาฐานรากสังคมเศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจ

ในระดับทองถ่ินการขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบททองถ่ินและระดับประเทศจนถึงการแขงขันใน
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โลกาภิวัตน ซึ่งระบบอุดมศึกษาแตละกลุมเหลาน้ีจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผล

กระทบที่เปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิสามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจ

ของตัวเองสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีข้ึน สงผลเชิงบวกตอการผลิตพัฒนา

และการทํางานของอาจารยสามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เปนความตองการของสังคมลด

การวางงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลาน้ีมีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อให

นักศึกษาสามารถตอยอดถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพ

ควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะใหความเช่ือถือเปนฐาน

และเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชนรวมทั้งการโอนยาย

หนวยกิต  

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปดังกลาวกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในป กํ าหนดประเภทหรือกลุ ม 

สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ  

กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากวาปริญญาตรี

จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถ่ินเพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริง

ในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเปน

แหลงเรียนรูที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน

และการพัฒนาที่ย่ังยืน คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2553  

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ

เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคสถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงานธุรกิจ และ

บุคคลในภูมิภาคเพื่อรองรับการดํารงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได  

กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึงสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ  

เฉพาะกลุมสาขาวิชา ทังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตร หรือ

มนุษยศาสตรรวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทางสถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนน

การผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนน

ทั้งสองดานรวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ 

สถาบันในกลุมน้ีอาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะคือลักษณะที่ 1 เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา 

และลักษณะที่ 2 เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี  
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กลุม ง  สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ

ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา

เอก และเนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิต

บัณฑิตที่เปนผูนําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูใน

แนวหนาระดับสากลมุงสรางองคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ ดังน้ัน การประกัน

คุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมนิคุณภาพให  สอดรับกับการแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา 

4 กลุมดังกลาว 

การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน 

หมวด 5 ที่วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการ

อุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยคํานึงถึง

ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง

ไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และระดับหนวยงานเพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทําข้ึนฉบับน้ีไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนรม

ใหญเปนกรอบในการพัฒนาโดยมีสาระสาํคัญที่ครอบคลมุเปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของไทยและเปนมาตรฐานที่คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภทของ

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได 

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่  7 สิงหาคม 

2549 ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ สังคมแหงการ

เรียนรู มาตรฐานยอยทั้ง 3 ดานน้ีอยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 

มาตรฐานเชนกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพล

โลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สงัคมแหง

ความรูแตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุดมศึกษามีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐาน

ยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตาม

จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เปน

มาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 เพื่อนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา 

วัตถุประสงคและพันธกิจ ในการจัดต้ังที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 

และมาตรฐานดานการ ดําเนินการตามภารกิ จของสถาบันอุ ดมศึกษา และกําหนดกลุ ม

สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 

กลุม ค สถาบันเฉพาะทางและกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกนอกจากน้ันยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตใน แต

ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตอง

เปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดาน

ทักษะทางปญญาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได

กําหนดเกณฑมาตรฐานอื่นๆ อาทิเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปด

และดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา 

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของ

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งการ

พัฒนาคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและ

พัฒนาสูสากลซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว และตอเน่ือง

ในทุกระดับการศึกษาตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ 

อุดมศึกษาเพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด 

ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติมาตรฐานการอดุมศึกษามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธกับ

มาตรฐานและหลักเกณฑที่ เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จึงจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาข้ึนตามที่ กําหนดไวใน

กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งน้ีความเช่ือมโยง

ระหวางมาตรฐานการศึกษาหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และการประกันคุณภาพ การศึกษา ดังภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1 ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ปญญา ธีระวิทยเลิศ. (2555). การวิจัยเปนการศึกษาความรูความจริงดวยระเบียบวิธีการทาง

วิทยาศาสตรที่เปนวิธีการที่มีระบบข้ันตอนที่เช่ือถือได ผูใชผลงานวิจัยสามารถนําขอคนพบจาก

งานวิจัยไปใชเพื่อเพิ่มพูนความรูใหมหรือเพื่อการแกปญหาตาง ๆ เมื่อผูวิจัยไดขอคนพบและสามารถ

สรุปผลไดแลวจึงตองมีการเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชน เพื่อใหผูใชผลงานวิจัยสามารถเขาถึง

ผลงานและนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง การเผยแพรผลงานวิจัยในรูปเอกสารสิ่งพิมพในวารสาร

ทางวิชาการที่ไดมาตรฐานจึงเปนทางเลือกที่ผูวิจัยนิยมมาก เพราะเปนการเผยแพรผลงานอยาง

กวางขวางและผูวิจัยยังสามารถนําเอกสารผลงานวิจัยไปใชประกอบการประเมิน เพื่อเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือระดับศาสตราจารย และยังเปน

ประโยชนตอหนวยงานที่สังกัด ทางหนวยงานตนสังกัดของผูวิจัยสามารถนําผลงานที่ตีพิมพเผยแพร

แลวก็ไปใชประกอบการตรวจสอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาโดยสํานักงานพัฒนาราชการ (กพร.) และการประเมิน

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยลงในวารสารที่ได

มาตรฐานที่มีระเบียบการจัดพิมพที่ยุงยากพอสมควร จึงเปนการยากลําบากแกผูวิจัยในการถายทอด

องคความรูจากการวิจัยสูผูใชผลงานวิจัย  แตเมื่อผูวิจัยตองการใชผลงานวิจัยไปสูผูใชงานวิจัย และ
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เพื่อการประเมนิเขาสูตําแหนงทางวิชาการ หรือเพื่อขอจบการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ซึ่งทางบัณฑิต 

วิทยาลัยหลายแหงกําหนดใหตองเผยแพรผลงานทางวารสารกอนจึงไดรับการอนุมัติใหสําเร็จ

การศึกษา จึงตองลงเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารและตองเลือกลงตีพิมพในวารสารวิชาการที่ได

มาตรฐาน เชน วารสารที่ปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือ

ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย ที่รับรองโดย สกว. และ สกอ. ซึ่งในปจจุบันมีวารสารที่ปรากฏอยูใน

ฐานขอมูล TCI จํานวน 456  ฉบับ แตจากการประเมินลาสุด ป 2554 มีวารสารที่ผาน   การประเมิน

รับรองคุณภาพเพียง 77  ฉบับ อยูในระดับที่ตองปรับปรุงจํานวน 156 ฉบับและนอกจากน้ันไมผาน

การประเมิน ซึ่งผูวิจัยตองเลอืกลงตีพิมพในวารสารที่ผานการรบัรองจาก TCI หรือลงตีพิมพในวารสาร

นานาชาติที่อยูในฐานขอมูล เชน ISI  SCOPUS และฐานอื่น ๆ โดยที่ตองเขียนเปนภาษาอังกฤษและมี

คาใชจายในการลงตีพิมพคอนขางสูงและมีการตรวจประเมินอยางจริงจังจึงไมใชเรื่องงาย 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑและวิธีการวิเคราะห 

 

 

ผลงานวิเคราะห เรื่อง การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 ไดทบทวนทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวของของงานวิเคราะห และมีวิธีดําเนินการศึกษา ดังตอไปน้ี 

3.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

3.2 ประชากร 

3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5 การนําเสนอ 

 

3.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

     3.1.1 ศึกษาองคความรู และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

     3.1.2 รวบรวมขอมูลจากรายงานตัวช้ีวัด  

     3.1.3 วิเคราะหขอมูล 

     3.1.4 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

     3.1.5 สรุปผลการวิเคราะห และขอเสนอแนะ     

  

3.2 ประชากร 

 3.2.1 ประชากร 

   จํานวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ ไดรับการเผยแพร  ในชวง 

ปการศึกษา 2559-2561 จํานวน 395 เรื่อง  

3.2.2 กลุมตัวอยาง 

   ใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง 

 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

      เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิเคราะหผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการเผยแพร  

ปการศึกษา 2559-2561 ใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

 1) ช่ือเจาของบทความ 
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 2) สาขาวิชา 

 3) วันสําเร็จการศึกษา 

 4) ช่ือบทความ 

 5) ช่ือวารสาร,เลมที่ 

 6) คานํ้าหนัก  

 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

     เก็บรวบรวมขอมูลผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 จากเวปไซตของวารสาร ฐานขอมูล TCI ฐานขอมูล 

SCOPUS และฐานขอมูลผูสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

3.5 การนําเสนอ 

ผูวิเคราะหนําเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาประกอบดวยตารางที่แสดงขอมูลทั่วไป ไดแก 

จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และเขียนพรรณนาสรุปประเด็น เปรียบเทียบขอมูลในการวิเคราะห

ผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปการศึกษา 2559-2561 



การวิเคราะหผลงานท่ีไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561  20 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห 

 

 

 การวิเคราะหครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหบทความเผยแพรผลงานของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางปการศึกษา 2559 – 2561 โดย

ทําการวิเคราะห ดังน้ี 

 4.1 จําแนกตามประเภทผลงานวิชาการ 

 4.2 จําแนกตามประเภท TCI กลุมที่ 1  

 4.3 จําแนกตามประเภท TCI กลุมที่ 2 

 4.4 จําแนกตามประเภท SCOPUS 

 4.5 จําแนกตามประเภทผลงานที่เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

 4.6 จําแนกตามประเภทผลงานที่เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 4.7 เปรียบเทียบผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 

 

4.1 ผลงานของนักศึกษา จําแนกตามประเภทผลงานวิชาการ 

 ในระหวางปการศึกษา 2559-2561 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานบทความเผยแพร จํานวนทั้งสิ้น 395 เรื่อง เปนผลงานในปการศึกษา 2559 

จํานวน 130 เรื่อง ในปการศึกษา 2560 จํานวน 141 เรื่อง และในปการศึกษา 2561 จํานวน 124 เรื่อง 

(รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 2) 
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ตารางท่ี 1  จํานวนและรอยละผลงานที่ ได รับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท  

คณ ะสาธารณ สุขศาสตร  มหาวิทยาลั ยขอนแกน  ป การศึกษา 2559-2561  

จําแนกตามประเภทผลงาน 

หนวย: เรื่อง 

ประเภทผลงาน 

ท่ีไดรับการเผยแพร 

จํานวน (รอยละ) 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 

ปการศึกษา 

2561 

รวม 

TCI กลุมที่ 1 54 (13.67%) 41 (10.37%) 47 (11.89%) 142 (35.94%) 

TCI กลุมที่ 2 64 (16.20%) 68 (17.21%) 58 (14.68%) 190 (48.10%) 

SCOPUS 1 (0.25%) 3 (0.75%) 0 4 (1.01%) 

ประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ 

6 (1.51%) 1 (0.25%) 0  7 (1.77%) 

ประชุมวิชาการ  

ระดับนานาชาติ 

5 (1.26%) 28 (7.08%) 19 (4.81%) 52 (13.16%) 

รวม 130 (32.91%) 141 (35.69%) 124 (31.3%) 395  

 

 

 
 

ภาพท่ี 2  จํานวนผลงานที่ไดรับการเผยแพร  ปการศึกษา 2559-2561 

  

130

141

124

ปีการศกึษา 2559 ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 2561

115

120

125

130

135

140

145

จาํนวนผลงาน (เรือง)

ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561
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 จากตารางที่ 1  พบวา ระหวางปการศึกษา 2559-2561 นักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานที่ไดรับการเผยแพร จํานวน 395 เรื่อง โดยสามารถวิเคราะหตาม

ประเภทผลงาน  เปนผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 จํานวน 

142 เรื่อง คิดเปนรอยละ 35.94 เปนผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 2 จํานวน 190 เรื่อง คิดเปนรอยละ 48.10 เปนผลงานที่เผยแพรในวารสาร SCOPUS จํานวน 

4 เรื่อง คิดเปนรอยละ 1.01 เปนผลงานในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ จํานวน 7 เรื่อง  คิดเปนรอย

ละ 1.77 เปนผลงานในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ จํานวน 52 เรื่อง  คิดเปนรอยละ13.16 (ดัง

แสดงในตารางที่ 1 ภาพที่ 3) 

 เมื่อวิเคราะหรายป พบวา ในปการศึกษา 2559 ประเภทผลงานที่ไดรับเผยแพรของนักศึกษา

ระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มากที่สุด ไดแก ผลงานที่ไดรับ

เผยแพรในวารสารระดับชาติ ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 จํานวน 64 เรื่อง คิดเปนรอยละ 16.20 

รองลงมา ไดแก ผลงานที่ไดรับเผยแพรในวารสารระดับชาติ ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 จํานวน 

54 คิดเปนรอยละ 13.67 และนอยที่สุด ไดแก ผลงานที่ไดรับเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู

ในฐานขอมูล SCOPUS จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 0.25 (ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 3) 

 ในปการศึกษา 2560 ประเภทผลงานที่ไดรับเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มากที่สุด ไดแก ผลงานที่ไดรับเผยแพรในวารสาร

ระดับชาติ ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2  จํานวน 68 เรื่อง คิดเปนรอยละ 17.21 รองลงมา ไดแก 

ผลงานที่ไดรับเผยแพรในวารสารระดับชาติ ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1  จํานวน 41 เรื่อง คิดเปน

รอยละ 10.37 และนอยที่สุด ไดแก ผลงานที่ไดรับเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 1 

เรื่อง คิดเปนรอยละ 0.25 (ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 3) 

 ในปการศึกษา 2561 ประเภทผลงานที่ไดรับเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มากที่สุด ไดแก ผลงานที่ไดรับเผยแพรในวารสาร

ระดับชาติ ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 จํานวน 58 เรื่อง คิดเปนรอยละ 14.68 รองลงมา ไดแก 

ผลงานที่ไดรับเผยแพรในวารสารระดับชาติ ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 จํานวน 47 เรื่อง คิดเปน

รอยละ 11.89 และนอยที่สุด ไดแก ผลงานที่ไดรับเผยแพรในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 

จํานวน 19 เรื่อง คิดเปนรอยละ 4.81 (ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 3) 
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ภาพท่ี  3  ผลงานที่ไดรับการเผยแพรฯ จําแนกตามประเภทผลงานวิชาการ 
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4.2 ผลงานของนักศึกษา ท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารระดับชาติ ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

 ในปการศึกษา 2559-2561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับเผยแพรในวารสารระดับชาติ ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

จํานวน 138 เรื่อง โดยเปนผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารสาธารณสุข มากที่สุด จํานวน 40 เรื่อง คิดเปนรอยละ 28.98 รองลงมา ไดแก หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด จํานวน 24 เรื่อง คิดเปนรอยละ 17.39 

และนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

จํานวน 1 เรื่องคิดเปนรอยละ 0.72 (ดังตารางที่ 2) 

 

ตารางท่ี 2  จํานวนและรอยละผลงานที่ไดรบัการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561   

จําแนกตามประเภท TCI กลุมที่ 1  

 

ท่ี หลักสูตร 
ปการศึกษา 

รวม 
2559 2560 2561 

1 สม.นานาชาติ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

2 วทม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.72%) 1 (0.72%) 

3 สม.สขุศึกษาและการสงเสรมิสขุภาพ 1 (0.72%) 4 (2.89%) 0 (0%) 5 (3.62%) 

4 สม.ชีวสถิติ 2 (1.44%) 5 (3.62%) 1 (0.72%) 8 (5.79%) 

5 สม.อนามัยสิง่แวดลอม 7 (5.07%) 4 (2.89%) 8 (5.79%) 19 (6.52%) 

6 สม.โภชนศาสตรเพือ่สุขภาพ 11 (7.97%) 4 (2.89%) 5 (3.62%) 20 (14.49%) 

7 สม. 0 (0%) 15 (10.86%) 6 (4.34%) 21 (15.21%) 

8 สม.วิทยาการระบาด 12 (8.69%) 2 (1.44%) 10 (7.24%) 24 (17.39%) 

9 สม.การบริหารสาธารณสุข 17 (12.31%) 7 (5.07%) 16 (11.59%) 40 (28.98%) 

 รวม 50 (36.23%) 41 (29.71%) 47(34.05%) 138  

 

  



การวิเคราะหผลงานท่ีไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 25 

 จากตารางที่ 2 ไดทําการวิเคราะหรายป พบวา ปการศึกษา 2559 นักศึกษาระดับปริญญาโท 

ที่มีผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับชาติ ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 มากที่สุด ไดแก หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข จํานวน 17 เรื่อง คิดเปนรอยละ 

12.31 รองลงมา ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด จํานวน 

12 เรื่อง คิดเปนรอยละ 8.69 และนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สุขศึกษาและการสงเสริมสขุภาพ จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 0.72 (ดังแสดงในตารางที่ 2 และ ภาพที่ 4) 

 ปการศึกษา 2560 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับชาติ 

ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 มากที่สุด ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 15  

เรื่อง คิดเปนรอยละ 5.07 รองลงมา ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารสาธารณสุข จํานวน 7 เรื่อง คิดเปนรอยละ 17.07 และนอยที่ สุด ไดแก  หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด จํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 1.44 

(ดังแสดงในตารางที่ 2 และภาพที่ 4) 

 ปการศึกษา 2561 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับชาติ 

ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 มากที่สุด ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารสาธารณสุข จํานวน 16 เรื่อง คิดเปนรอยละ 11.59 รองลงมา ไดแก  หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด จํานวน 10 เรื่อง คิดเปนรอยละ 7.24 

และนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ชีวสถิติ และหลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวนหลักสูตรละ 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 

0.72 (ดังแสดงในตารางที่ 2 และภาพที่ 4) 
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ภาพท่ี  4  ผลงานที่ไดรับการเผยแพรในวารสารระดับชาติ ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 



การวิเคราะหผลงานท่ีไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 27 

4.3 ผลงานของนักศึกษา ท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารระดับชาติ ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

 ในปการศึกษา 2559-2561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับเผยแพรในวารสารระดับชาติ ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

จํานวน 190 เรื่อง โดยเปนผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารสาธารณสุข มากที่สุด จํานวน 72 เรื่อง คิดเปนรอยละ 37.89 รองลงมา ไดแก หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ จํานวน 40 เรื่อง คิดเปน

รอยละ 21.05 และนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 0.52 (ดังตารางที่ 3) 

 

ตารางท่ี 3  จํานวนและรอยละผลงานที่ไดรบัการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561   

จําแนกตามประเภท TCI กลุมที่ 2  

 

ท่ี หลักสูตร 
ปการศึกษา 

รวม 
2559 2560 2561 

1 สม.นานาชาติ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

2 วทม.อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
0 (0%) 1 (0.52%) 0 (0%) 

1 (0.52%) 

3 สม.โภชนศาสตรเพือ่สุขภาพ 2 (1.05%) 5 (2.63%) 1 (0.52%) 8 (4.21%) 

4 สม. 8 0.52 3 (%) 0 (0%) 11 (5.78%) 

5 สม.ชีวสถิติ 3 (1.57%) 8 (4.21%) 1 (0.52%) 12 (6.31%) 

6 สม.วิทยาการระบาด 2 (1.05%) 7 (3.68%) 6 (3.15%) 15 (7.89%) 

7 สม.อนามัยสิง่แวดลอม 7 (3.68%) 9 (4.73%) 15 (7.89%) 31 (16.31%) 

8 สม.สขุศึกษาและการสงเสรมิ

สุขภาพ 
17 (8.94%) 17 (8.94%) 6 (3.15%) 

40 (21.05%) 

9 สม.การบริหารสาธารณสุข 25 (13.15%) 18 (9.47%) 29 (15.26%) 72 (37.89%) 

 รวม 64 (32.10%) 68 (35.78%) 58 (30.52%) 190  

 

  



การวิเคราะหผลงานท่ีไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 28 

 จากตารางที่ 3 ไดทําการวิเคราะหรายป พบวา ปการศึกษา 2559 นักศึกษาระดับปริญญาโท 

ที่มีผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับชาติ ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 มากที่สุด ไดแก หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข จํานวน 25 เรื่อง คิดเปนรอยละ 

13.15 รองลงมา ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริม

สุขภาพ จํานวน 17 เรื่อง คิดเปนรอยละ 8.94 และนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการระบาด และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตรเพื่อ

สุขภาพ จํานวนหลักสูตรละ 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 1.05 (ดังแสดงในตารางที่ 3 และภาพที่ 5) 

 ปการศึกษา 2560 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับชาติ 

ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 มากที่สุด ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารสาธารณสุข จํานวน 18 เรื่อง คิดเปนรอยละ 9.47 รองลงมา ไดแก  หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ จํานวน 17 เรื่อง คิดเปน

รอยละ 8.94 และนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 0.52 (ดังแสดงในตารางที่ 3 และภาพที่ 5) 

 ปการศึกษา 2561 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับชาติ 

ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 มากที่สุด ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารสาธารณสุข จํานวน 29 เรื่อง คิดเปนรอยละ 15.26 รองลงมา ไดแก  หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 15 เรื่อง คิดเปนรอยละ 7.89 

และนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร และหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ จํานวนหลักสูตรละ 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 0.52 (ดัง

แสดงในตารางที่ 3 และภาพที่ 5) 

 

  



การวิเคราะหผลงานท่ีไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 29 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

ภาพท่ี  5  ผลงานที่ไดรับการเผยแพรในวารสารระดับชาติ ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
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4.4 ผลงานของนักศึกษา ท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานขอมูล 

SCOPUS 

 ในปการศึกษา 2559-2561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูล SCOPUS 

จํานวน 4 เรื่อง โดยเปนผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ 

มากที่สุด จํานวน 3 เรื่อง คิดเปนรอยละ 75 รองลงมา ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

(นานาชาติ) จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 25 (ดังตารางที่4) 

 

ตารางท่ี 4  จํานวนและรอยละผลงานที่ไดรบัการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561   

จําแนกตามผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูล  SCOPUS 

 

ที่ หลักสูตร 
ปการศึกษา 

รวม 
2559 2560 2561 

1 สม. 0  (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

2 วทม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

3 สม.การบริหารสาธารณสุข 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

4 สม.อนามัยสิง่แวดลอม 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

5 สม.วิทยาการระบาด 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

6 สม.โภชนศาสตรเพือ่สุขภาพ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

7 สม.สขุศึกษาและการสงเสรมิสุชภาพ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

8 สม.นานาชาติ 0 (0%) 1 (25%) 0 (0%) 1 (25%) 

9 สม.ชีวสถิติ 1 (%) 2 (50%) 0 (0%) 3 (75%) 

 รวม 1 (25%) 3 (%) 0 (0%) 4 

 

 ไดทําการวิเคราะหรายป พบวา ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวสถิติ เพียงหลักสูตรเดียวที่มีผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยูใน

ฐานขอมูล SCOPUS จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 25 

 ปการศึกษา 2560 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน ที่มีผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูล SCOPUS มากที่สุด 



การวิเคราะหผลงานท่ีไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 31 

ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ จํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 50 

รองลงมา ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 25  

 ปการศึกษา 2561 พบวาไมมีผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เผยแพรในวารสารระดับ

นานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูล SCOPUS 

 

4.5 ผลงานของนักศึกษา ท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

 ในปการศึกษา 2559-2561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานของ

นักศึกษาระดับปริญาโทที่ไดรับเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 7 เรื่อง โดยเปน

ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม มากที่สุด 

จํานวน 4 เรื่อง คิดเปนรอยละ 57.14 รองลงมา ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, 

หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด จํานวนหลักสูตรละ1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 14.28 (ดังตารางที่ 5) 
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ตารางท่ี 5  จํานวนและรอยละผลงานที่ไดรบัการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561  

จําแนกตามผลงานที่เผยแพรในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ 

 

ที่ หลักสูตร 
ปการศึกษา รวม 

2559 2560 2561  

1 สม.นานาชาติ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

2 สม.โภชนศาสตรเพือ่สุขภาพ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

3 สม.สขุศึกษาและการสงเสรมิสุชภาพ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

4 สม.ชีวสถิติ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

5 วทม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

6 สม. 1 (14.28%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (14.28%) 

7 สม.การบริหารสาธารณสุข 1 (14.28%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (14.28%) 

8 สม.วิทยาการระบาด 1 (14.28%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (14.28%) 

9 สม.อนามัยสิง่แวดลอม 3 (42.85%) 1 (14.28%) 0 (0%) 4 (57.14%) 

 รวม 6 (85.71%) 1 (14.28%) 0 (0%) 7 

 

 จากตารางที่ 5 ไดทําการวิเคราะหรายป พบวา ปการศึกษา 2559 นักศึกษาระดับปริญญาโท 

ที่มีผลงานที่เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ มากที่สุด ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 3 เรื่อง คิดเปนรอยละ 42.85 รองลงมา ไดแก 

หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

สาธารณสุข และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด จํานวนหลักสูตรละ 

1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 14.28  

 ปการศึกษา 2560 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลงานเผยแพรในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 1 

เรื่อง คิดเปนรอยละ 14.28 

 ปการศึกษา 2561 พบวา ไมมีนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีผลงานเผยแพรในการประชุม

วิชาการระดับชาติ  
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4.6 ผลงานของนักศึกษา ท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 

 ในปการศึกษา 2559-2561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 56 เรื่อง 

โดยเปนผลงานของนักศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) มากที่สุด จํานวน 

48 เรื่อง คิดเปนรอยละ 85.71 รองลงมา ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 4 

เรื่อง คิดเปนรอยละ 7.14 และนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารสาธารณสุข และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ จํานวนหลักสูตรละ 

1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 1.78 

 

ตารางท่ี 6   จํานวนและรอยละผลงานที่ไดรบัการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561  

จําแนกตามผลงานที่เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 

ที่ หลักสูตร 
ปการศึกษา รวม 

2559 2560 2561  

1 สม.อนามัยสิง่แวดลอม 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

2 สม.วิทยาการระบาด 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

3 สม.โภชนศาสตรเพือ่สุขภาพ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

4 วทม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

5 สม.การบริหารสาธารณสุข 1 (1.78%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.78%) 

6 สม.ชีวสถิติ 0 (0%) 1 (1.78%) 0 (0%) 1 (1.78%) 

7 สม.สขุศึกษาและการสงเสรมิสุชภาพ 0 (0%) 1 (1.78%) 1 (1.780%) 2 (3.57%) 

8 สม. 4 (7.14%) 0 (0%) 0 (%) 4 (7.14%) 

9 สม.นานาชาติ 4 (7.14%) 26 (46.42%) 18 (32.14%) 48 (85.71%) 

 รวม 9 (16.07%) 28 (50%) 19 (33.92%) 56  

 

 จากตารางที่ 6 ไดทําการวิเคราะหรายป พบวา ปการศึกษา 2559 นักศึกษาระดับปริญญาโท 

ที่มีผลงานเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มากที่สุด ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

มหาบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) จํานวนหลักสูตรละ 4 เรื่อง    

คิดเปนรอยละ 7.14 รองลงมา ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

สาธารณสุข จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 1.78 
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 ปการศึกษา 2560 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีผลงานเผยแพรในการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ มากที่สุด ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) จํานวน 26 

เรื่อง คิดเปนรอยละ 46.42 รองลงมา ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ 

และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา จํานวนหลักสูตรละ 1 เรื่อง คิดเปน

รอยละ 1.78   

 ปการศึกษา 2561 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีผลงานเผยแพรในการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ มากที่สุด ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) จํานวน 18 

เรื่อง คิดเปนรอยละ 32.14 รองลงมา ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา   สุข

ศึกษา จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 1.78  

 

4.7 เปรียบเทียบผลงานท่ีไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 

 ป ก าร ศึกษา 2559 -2561 นั ก ศึกษาระ ดับ ป ริญ ญ าโท  คณ ะส าธารณ สุ ขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานที่ไดรับการเผยแพรฯ จํานวน 395 เรื่อง โดยจําแนกตามหลักสูตร 

พบวา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข มีผลงานที่ไดรับ   

การเผยแพรฯ มากที่สุด จํานวน 114 เรื่อง คิดเปนรอยละ 28.86 รองลงมา ไดแก หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 54 เรื่อง คิดเปนรอยละ13.67 

และนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

จํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 0.50 (ดังตารางที่ 7 และภาพที่ 5-13) 

 โดยทําการวิเคราะหรายป พบวา ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรที่นักศึกษาระดับปริญญาโท 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานที่ไดรับการเผยแพรฯ มากที่สุด ไดแก 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข จํานวน 44 เรื่อง คิดเปน

รอยละ 11.13 รองลงมา ไดแก หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดลอม จํานวน 17 เรื่อง คิดเปนรอยละ 4.30 และนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

มหาบัณฑิต (นานาชาติ) จํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 0.50 (ดังตารางที่ 7 และภาพที่ 5-13) 

 ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรที่ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานที่ไดรับการเผยแพรฯ มากที่สุด ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

มหาบัณฑิต (นานาชาติ) จํานวน 27 เรื่อง คิดเปนรอยละ 6.83 รองลงมา ไดแก  หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข จํานวน 25 เรื่อง คิดเปนรอยละ 

6.32 และนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 0.25 (ดังตารางที่ 7 และภาพที่ 5-13) 
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 ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรที่ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานที่ไดรับการเผยแพรฯ มากที่สุด ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข จํานวน 45 เรื่อง คิดเปนรอยละ 11.39 รองลงมา ไดแก 

หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 23 เรื่อง     

คิดเปนรอยละ 5.82 และนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 0.25 (ดังตารางที่ 7 และภาพที่ 5-13) 
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หนวย: เรื่อง 
 

*หมายเหตุ   ก = TCI กลุมที่ 1 
  ข = TCI กลุมที่ 2 
  ค = TCI กลุมที่ 3 
  ง = SCOPUS 
  จ = การประชุมวิชาการระดับชาติ 
  ฉ = การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 
 

ท่ี หลักสูตร 
ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561  

ก ข ค ง จ ฉ รวม ก ข ค ง จ ฉ รวม ก ข ค ง จ ฉ รวม รวม 

1 วทม.อาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัย 

              
0  

(0%) 
1 (0.25%) 0 (0%) 0 (0%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 
1 (0.25%) 1 (0.25%) 

0  

(0%) 

 0 

(0%) 

0   

(0%) 

 0 

(0%) 
 0 (0%) 

1  

(0.25%) 

2  

(0.50%) 

2 
สม.ชีวสถิติ 2 (0.50%) 3 (0.75%) 

0 

(0%) 

1 

(0.25%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 
6 (1.51%) 5 (1.26%) 8 (2.02%) 0 (0%) 

2 

(0.50%) 

0  

(0%) 

1 

(0.25%) 

16 

(4.05%) 
1 (0.25%) 1 (0.25%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
0 (0%) 

2  

(0.50%) 

24  

(6.07%) 

3 สม.โภชนศาสตร

เพ่ือสุขภาพ 

11 

(2.78%) 
2 (0.50%) 

0 

(0%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 
0 (0%) 

13 

(3.29%) 
4 (1.01%) 5 (1.26%) 0 (0%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 
9 (2.27%) 5 (1.26%) 1 (0.25%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
0 (0%) 

6  

(1.51%) 

28  

(7.08%) 

4 
สม. 

0  

(0%) 

8  

(2.02%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 

1  

(0.25%) 

4  

(1.01%) 

13  

(%) 

15 

(3.79%) 
3 (0.75%) 0 (0%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 
0 (0%) 

18 

(4.55%) 
6 (1.51%) 

0  

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
0 (0%) 

6  

(1.51%) 

37  

(9.36%) 

5 สม.วิทยาการ

ระบาด 

12 

(3.03%) 
2 (0.50%) 

0 

(0%) 
0 (0%) 

1 

(0.25%) 
0 (0%) 

15 

(3.79%) 
2 (0.50%) 7 (1.77%) 0 (0%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 
9 (2.27%) 

10 

(2.53%) 
6 (1.51%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
0 (0%) 

16  

(4.05%) 

40  

(10.12%) 

6 สม.สุขศึกษา

และการสงเสริม

สุชภาพ 

1 (0.25%) 
17 

(4.30%) 

0 

(0%) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

18 

(4.55%) 
4 (1.01%) 

17 

(4.30%) 
0 (0%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 

1 

(0.25%) 

22 

(5.56%) 

0  

(0%) 
6 (1.51%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

1 

(0.25%) 

7  

(1.77%) 

47  

(11.89%) 

7 
สม.นานาชาติ 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 
0 (0%) 0 (0%) 

4 

(1.01%) 

4  

(1.01%) 
0 (0%) 

0  

(0%) 
0 (0%) 

1 

(0.25%) 

 0  

(0%) 

26 

(6.58%) 

27 

(6.83%) 
0 (0%) 

0  

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

18 

(4.55%) 

18  

(4.55%) 

49  

(12.40%) 

8 สม.อนามัย

ส่ิงแวดลอม 
7 (1.77%) 7 (1.77%) 

0 

(0%) 
0 (0%) 

3 

(0.75%) 
0 (0%) 

17 

(4.30%) 
4 (1.01%) 9 (2.27%) 0 (0%) 

0  

(0%) 

1 

(0.25%) 

0  

(0%) 

14 

(3.54%) 
8 (2.02%) 

15 

(3.79%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
0 (0%) 

23  

(5.82%) 

54  

(13.67%) 

9 สม.การบริหาร

สาธารณสุข 

17 

(4.30%) 

25 

(6.32%) 

0 

(0%) 
 0 (0%) 

1 

(0.25%) 

1 

(0.25%) 

44 

 (11.13%) 
7 (1.77%) 

18 

(4.55%) 
0 (0%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 

25 

(6.32%) 

16 

(4.05%) 

29 

(7.34%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
0 (0%) 

45  

(11.39%) 

114 

(28.86%) 

 
รวม 

50 

(12.65%) 

64 

(16.20%) 

0 

(0%) 

1 

(0.25%) 

6 

(1.51%) 

9 

(2.27%) 

130 

(32.91%) 

41 

(10.37%) 

68 

(17.21%) 
0 (0%) 

3 

(0.75%) 

1 

(0.25%) 

28 

(7.08%) 

141 

(35.69%) 

47 

(11.89%) 

58 

(14.68%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

19 

(4.81%) 

124 

(31.39%) 
395 
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*หมายเหตุ  ก = TCI กลุมที่ 1, ข = TCI กลุมที่ 2, ค = TCI กลุมที่ 3, ง = SCOPUS, จ = การประชุมวิชาการระดับชาต,ิ  

  ฉ = การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

 

ภาพท่ี 6  ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 
*หมายเหตุ  ก = TCI กลุมที่ 1, ข = TCI กลุมที่ 2, ค = TCI กลุมที่ 3, ง = SCOPUS, จ = การประชุมวิชาการระดับชาต,ิ  

  ฉ = การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

 

ภาพท่ี 7  ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 
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*หมายเหตุ  ก = TCI กลุมที่ 1, ข = TCI กลุมที่ 2, ค = TCI กลุมที่ 3, ง = SCOPUS, จ = การประชุมวิชาการระดับชาต,ิ  

  ฉ = การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

 

ภาพท่ี 8  ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การบรหิารสาธารณสุข) 

 

 

 
*หมายเหตุ  ก = TCI กลุมที่ 1, ข = TCI กลุมที่ 2, ค = TCI กลุมที่ 3, ง = SCOPUS, จ = การประชุมวิชาการระดับชาต,ิ  

  ฉ = การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

 

ภาพท่ี 9  ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิง่แวดลอม) 
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*หมายเหตุ  ก = TCI กลุมที่ 1, ข = TCI กลุมที่ 2, ค = TCI กลุมที่ 3, ง = SCOPUS, จ = การประชุมวิชาการระดับชาต,ิ  

  ฉ = การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

 

ภาพท่ี 10  ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด) 

 

 
*หมายเหตุ  ก = TCI กลุมที่ 1, ข = TCI กลุมที่ 2, ค = TCI กลุมที่ 3, ง = SCOPUS, จ = การประชุมวิชาการระดับชาต,ิ  

  ฉ = การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

 

ภาพท่ี 11  ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตรเพื่อสุขภาพ) 
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*หมายเหตุ  ก = TCI กลุมที่ 1, ข = TCI กลุมที่ 2, ค = TCI กลุมที่ 3, ง = SCOPUS, จ = การประชุมวิชาการระดับชาต,ิ  

  ฉ = การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

 

ภาพท่ี 12  ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ) 

 

 
*หมายเหตุ  ก = TCI กลุมที่ 1, ข = TCI กลุมที่ 2, ค = TCI กลุมที่ 3, ง = SCOPUS, จ = การประชุมวิชาการระดับชาต,ิ  

  ฉ = การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

 

ภาพท่ี 13  ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ) 
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*หมายเหตุ  ก = TCI กลุมที่ 1, ข = TCI กลุมที่ 2, ค = TCI กลุมที่ 3, ง = SCOPUS, จ = การประชุมวิชาการระดับชาต,ิ  

  ฉ = การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

 

ภาพท่ี 14  ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ 

 

 

 ผูวิเคราะหไดรวบรวมขอมูลและทําการวิเคราะหเปรียบเทียบผลงานที่ไดรับการเผยแพร

ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561  
และสรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห 

 5.1.1 ผลงานของนักศึกษา จําแนกตามประเภทผลงานวิชาการ 

  ในระหวางปการศึกษา 2559-2561 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานบทความเผยแพร จํานวนทั้งสิ้น 395 เรื่อง ปการศึกษา 2559 จํานวน 

130 เรื่อง ในปการศึกษา 2560 จํานวน 141 เรื่อง และในปการศึกษา 2561 จํานวน 124 เรื่อง 

  ระหวางปการศึกษา 2559-2561 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงาน จํานวน 395 เรื่อง โดยไดวิเคราะหตามประเภทผลงาน เปน 

5 ประเภท ไดแก 1) ผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 จํานวน 

142 เรื่อง คิดเปนรอยละ 35.94 2) เปนผลงานทีเ่ผยแพรในวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 

2 จํานวน 190 เรื่อง  คิดเปนรอยละ 48.10 3) เปนผลงานที่เผยแพรในวารสาร SCOPUS จํานวน 4 

เรื่อง คิดเปนรอยละ 1.01 4) เปนผลงานในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ จํานวน 7 เรื่อง คิดเปน

รอยละ 1.77 และ5) เปนผลงานในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ จํานวน 52 เรื่อง คิดเปนรอยละ 

13.16 

  จากการวิเคราะห  พบวา นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

มากกวาประเภทผลงานอื่น ซึ่งเปนผลงานที่มีคุณภาพอยูในเกณฑที่ยอมรับไดของเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาของหลกัสูตรอีกดวย 

 5.1.2 ผลงานของนักศึกษา ท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารระดับชาติ ในฐานขอมูล TCI 

กลุมท่ี 1 

  ในปการศึกษา 2559-2561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงาน

ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับเผยแพรในวารสารระดับชาติ ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

จํานวน 138 เรื่อง โดยเปนผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารสาธารณสุข มากที่สุด จํานวน 40 เรื่อง คิดเปนรอยละ 28.98 รองลงมา ไดแก หลักสูตร
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สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด จํานวน 24 เรื่อง คิดเปนรอยละ 17.39 

และนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

จํานวน 1 เรื่องคิดเปนรอยละ 0.72 

 

 5.1.3 ผลงานของนักศึกษา ท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารระดับชาติ ในฐานขอมูล TCI 

กลุมท่ี 2 

  ในปการศึกษา 2559-2561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงาน

ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับเผยแพรในวารสารระดับชาติ ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

จํานวน 190 เรื่อง โดยเปนผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารสาธารณสุข มากที่สุด จํานวน 72 เรื่อง คิดเปนรอยละ 37.89 รองลงมา ไดแก หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ จํานวน 40 เรื่อง คิดเปน

รอยละ 21.05 และนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 0.52 

 5.1.4 ผลงานของนักศึกษา ท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานขอมูล 

SCOPUS 

  ในปการศึกษา 2559-2561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงาน

ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับเผยแพรใน SCOPUS จํานวน 4 เรื่อง โดยเปนผลงานของ

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ มากที่สุด จํานวน 3 เรื่อง คิดเปน  

รอยละ 75 รองลงมา ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต นานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง คิดเปน

รอยละ 25 และหลักสูตรอื่นๆ ไมไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ มีแผนพัฒนาการเผยแพรผลงานของนักศึกษา

ในหลักสูตรใหมีการเผยแพรในระดับนานาชาติมากข้ึน 

 5.1.5 ผลงานของนักศึกษา ท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

  ในปการศึกษา 2559-2561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงาน

ของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 7 เรื่อง โดย

เปนผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม มาก

ที่สุด จํานวน 4 เรื่อง คิดเปนรอยละ 57.14 รองลงมา ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, 

หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด หลักสูตรละจํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 14.28 
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 5.1.6 ผลงานของนักศึกษา ท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

  ในปการศึกษา 2559-2561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงาน

ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 56 เรื่อง 

โดยเปนผลงานของนักศึกษาหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) มากที่สุด จํานวน 48 เรื่อง 

คิดเปนรอยละ 85.71 รองลงมา ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 4 เรื่อง 

คิดเปนรอยละ 7.14 และนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารสาธารณสุข และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ จํานวนหลักสูตรละ 

1  เรื่อง คิดเปนรอยละ 1.78 

 5.1.7 เปรียบเทียบผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561  

  ปการศึกษา 2559-2561 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานที่ไดรับการเผยแพร จํานวน 395 เรื่อง โดยจําแนกตามหลักสูตร 

พบวา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข มีผลงานที่ไดรับการ

เผยแพรฯ มากที่สุด จํานวน 114 เรื่อง คิดเปนรอยละ 28.86 รองลงมา ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 54 เรื่อง คิดเปนรอยละ13.67 และนอยที่สุด 

ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน 2 เรื่อง 

คิดเปนรอยละ 0.50 ทั้งน้ีอาจเพราะหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข 

มีจํานวนนักศึกษามากกวาหลักสูตรอื่น และเกณฑการสําเร็จการศึกษา จําเปนตองมีผลงานที่ไดรับ 

การเผยแพร จึงทําใหหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข 

มีผลงานที่ไดรับการเผยแพรมากที่สุด 

  

5.2 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

 5.2.1 ควรมีแผนพัฒนาการสนับสนุนการเผยแพรผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ในวารสารระดับนานาชาติ อยางตอเน่ือง 

 5.2.2 ควรมีการวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรเพื่อทบทวนหาแนวทางการพัฒนาการ

เผยแพรผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.2.3 จัดโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
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เอกสารอางอิง 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2553) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา. กรงุเทพฯ : คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา. 

ปญญา ธีระวิทยเลิศ. (2555) การเตรียมตนฉบับบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีได

มาตรฐานระดับชาติ. คนเมื่อ 10 มกราคม 2563, จาก https://li01.tci-thaijo.org/ 

index.php/crujournal/article/view/30041 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. คนเมื่อ 20 มกราคม 2563, จาก 

http://https://person.mwit.ac.th/01-Statutes/NationalEducation.pdf     

กระทรวงศึกษาธิการ. (2562). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 4). คนเมื่อ 20 มกราคม 

2563, จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/ 2562/A/057/T_0049.PDF 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. (2561). รายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของ 

 ประจําปงบประมาณ 2561. ขอนแกน: คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

มหาวิทยาลัยขอนแกน.(2562). แผนยุทธศาสตรการบริหาร พ.ศ. 2563 – 2566. คนเมื่อ 10 

กุมภาพันธ 2563, จาก https://drive.google.com/file/d/1500eWSAqdUq 

TYYwlqNdjcfjrtDni8-PY/view 

 



                                  การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561    46 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561    47 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ผลงานของนักศกึษาและผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาโทที่ไดรับการตีเผยแพร  

ปการศกึษา 2559 
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                                         รายงานผลตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2559  

                                                                         ( ) รอบ  (มิ.ย. 60)  ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 60) 

ตัวช้ีวัดที่ 5  ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ผลรวมถวง

น้ําหนัก) 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :   นายเกียรติศักดิ์  เกวใจ 

โทรศัพท :  42829 โทรศัพท :   44580 

 

 ระดับคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

30 35 40 45 50 

 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2559 

ปการศึกษา 

2557 

ปการศึกษา 

2558 

ปการศึกษา 

2559 

ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่

ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ผลรวมถวงน้ําหนัก) 

51.63 72.45 55.22 

          

   ขอมูลผลการดําเนินงาน    
 

คาน้ําหนัก จํานวนผลงาน คะแนนถวง
0.10 0 0 

0.20 6 1.2 
0.40 5 2 

0.60 54 32.4 

0.80 64 51.2 

1.00 1 1 
รวม 130 87.8 

จํานวนผูสําเร็จ 159 
คิดเปนรอยละ 55.22  
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ลําดบั

ที ่

ช่ือ-สกลุ นศ. สาขาวิชา วนัสําเร็จ

การศกึษา 

ช่ือบทความ ช่ือวารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

1 นางดาวเรือง 

คํามลู 

 การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ 

ก 2 

13 ต.ค. 59 บรรยากาศองคการที่มผีลตอการ

จัดการความขัดแยงของบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน ในเทศบาลตําบล  

อําเภอกระนวน  จังหวัดขอนแกน 

การประชุมวิชาการระดับชาติดานการ

บริหารกิจการสาธารณะ คร้ังที่3 ณ 

วิทยาลัยการปกครองทองถิน่ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 19 สิงหาคม 

2559 หนา 653-661  

0.2 

2 นางสาวรัชดา

พร   ฐานมัน่ 

สาธารณสุขศา

สตรมหา

บัณฑติ  

27 ต.ค. 59 ความสขุและคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของพนกังาน

หางสรรพสนิคา  

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย

ระดับบณัฑิตศกึษาแหงชาติ คร้ังที ่40 

จัดที ่ ศูนยประชมุนานาชาติฉลองสิริ

ราชสมบัติครบ 60 ป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขต

หาดใหญ จังหวัดสงขลาวันที่ 20 

ตุลาคม 2559 

0.2 

3 นางสาวจารุ

วรรณ   เถื่อน

มัน่ 

วิทยาการ

ระบาด 

3 เม.ย. 60 ผลของการดื่มแอลกอฮอล และ

โรคไวรัสตับอกัเสบตอ

ความสมัพนัธของเพศกบัโรคตับ

แข็ง 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย

บัณฑติศกึษา ระดับชาติและนานาชาติ 

2560 อาคารพจน สารสนิ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  วันที่ 10 

มนีาคม 2560 

0.20 

4 นางสาว

อัจฉราพร   

โนนแสง 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ 

ก 2 

3 เม.ย. 60 การจัดการสิ่งปฏกิลูและ

พฤตกิรรมเสี่ยงตอการ

แพรกระจายของพยาธิใบไมตับใน

พืน้ที ่ตําบลเหลาออย อําเภอรอง

คํา จังหวัดกาฬสินธุ 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย

บัณฑติศกึษา ระดับชาติและนานาชาติ 

2560 อาคารพจน สารสนิ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  วันที่ 10 

มนีาคม 2560 

0.20 

5 นายณัชพล   

ลายแกว 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ 

ก 2 

3 เม.ย. 60 ประสิทธิภาพของเอนไซมแพนคริ

เอตนิในกระบวนการหมกักาซ

ชีวภาพจากเศษอาหารใน

ครัวเรือน 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย

บัณฑติศกึษา ระดับชาติและนานาชาต ิ

2560 อาคารพจน สารสนิ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  วันที่ 10 

มนีาคม 2560 

0.20 

6 นายอูน   ตะ

สิงห 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ 

ก 2 

11 เม.ย. 

60 

ประสิทธิภาพของแบคทีเรียกลุม

ยอยสลายไขมนัที่แยกไดจากถังดัก

ไขมนัในการบําบัดไขมนัและ

น้ํามนัในน้ําเสีย 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย

บัณฑติศกึษา ระดับชาติและนานาชาต ิ

2560 อาคารพจน สารสนิ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  วันที่ 10 

มนีาคม 2560 

0.20 
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ลําดบั

ที ่

ชื่อ-สกลุ นศ. สาขาวิชา วนัสําเร็จ

การศกึษา 

ช่ือบทความ ชื่อวารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

7 วาที่ รอย

ตํารวจตรีศิริชัย   

จันพุม 

 การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ 

ก 2 

13 ต.ค. 59 THE EFFECT OF 

PARTICIPATION ON 

PREVENTION AND CONTROL 

DENGUE HEMORRHAGIC 

FEVER OF VILLAGE HEALTH 

VOLUNTEER IN NAMPHONG 

DISTRICT, KHONKAEN 

PROVINCE 

การประชุมวิชาการเขตสขุภาพที ่7 

ประจําป 2559 “The First International 

Conference on Health Equity 2016 : 

Cancer Control in All Policies” 3- 5 

สิงหาคม 2559 ณ  โรงแรมเพชรรัชตการ

เดน จ.รอยเอด จัดโดย เขตสขุภาพที่ 7 

ตีพมิพ หนา 4 - 23 

0.4 

8 Mr.SOK   

DIMOL 

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ  

27 ต.ค. 59 The Determinants of 

Inappropriate Use of 

Antibiotics among Working 

Age Population in Western 

Cambodia 

International conference on Public 

Health. International conference on 

Public Health, Solo, Indonesia  :  

Sebelas Maret University, 14-15 

September 2016, page 60-67   

0.40 

9 Ms.NIDA   

AMALIA 

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ  

27 ต.ค. 59  ANTI SMOKING MEAUSRES 

AND SMOKING BEHAVIORS 

AMONG WORKING AGE 

MALES IN INDONESIA  

International conference on Public 

Health. International conference on 

Public Health, Solo, Indonesia  :  

Sebelas Maret University, 14-15 

September 2016, page79-84   

0.40 

10 นาย ภูวศินทร 

บัวเกษ 

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ  

22 ธ.ค. 59 Caffeine Beverage 

Consumption Behavior 

among Working Age Group 

in Khon Kaen Province, 

Thailand  

International conference on Public 

Health. International conference on 

Public Health, Solo, Indonesia  :  

Sebelas Maret University, 14-15 

September 2016, page68-78   

0.40 

11 Mr. PISEY 

VONG 

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ  

22 ธ.ค. 59 Factors Associated with 

Chemical Pesticide Use 

among Farmers in Eastern 

Part of Cambodia  

International conference on Public 

Health. International conference on 

Public Health, Solo, Indonesia  :  

Sebelas Maret University, 14-15 

September 2016, page 213 

0.40 

12 นายอลงกรณ   

ศรีเลิศ 

วิทยาการ

ระบาด 

10 ก.ย. 58 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัการ

เกิดอุบตัิเหตุที่เกี่ยวของกบั

รถจักรยานยนต ในกลุมนกัศกึษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19 ฉบับ

ที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2559  

0.60 
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ลําดับ

ที ่

ชื่อ-สกุล นศ. สาขาวิชา วันสําเร็จ

การศึกษา 

ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

13 นายภานุพล   

พงษธน ู

วิทยาการ

ระบาด 

10 ก.ย. 58 อัตรารอดชพีของผูปวยมะเร็ง

ลําไสใหญ ในประชากรจังหวัด

ขอนแกน 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19 ฉบับ

ที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2559  

0.60 

14 วาที ่รอยตรี

จักรพนัธ   

อรรคฮาด 

การบริหาร

สาธารณสุข  

10 ก.ย. 58 ปจจัยทางการบริหารที่มผีลตอ

การปฏบิัติงานของเจาหนาที่

ผูรับผดิชอบงานคุมครองผูบริโภค

ดานสาธารณสขุในโรงพยาบาล

สงเสรมิสขุภาพตําบล จังหวัด

สกลนคร 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19 ฉบับ

ที่ 3 เดือน กนัยายน - ธันวาคม 2559 

0.60 

15 นายสาธิต   

ชมภูวิเศษ 

การบริหาร

สาธารณสุข  

10 ก.ย. 58 ปจจัยทางการบริหารที่มผีลตอ

การปฏบิัติงานปองกนัและ

ควบคุมโรคเบาหวาน ของ

บุคลากรสาธารณสขุใน

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล 

จังหวัดขอนแกน 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19 ฉบับ

ที่ 3 เดือน กนัยายน - ธันวาคม 2559 

0.60 

16 นายปรินทร   

มาตรา 

การบริหาร

สาธารณสุข  

10 ก.ย. 58 ปจจัยทางการบริหารและ

กระบวนการบริหารที่มผีลตอ

สมรรถนะหลักดานการมุง

ผลสมัฤทธ์ิ ของผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล 

ในจังหวัดขอนแกน 

 วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 19 

ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

0.60 

17 นางฐิติรัตน   

นลิพันธ 

การบริหาร

สาธารณสุข  

10 ก.ย. 58 การสนับสนนุจากองคการทีม่ ี

ความสมัพนัธกบัการปฏบิัติงาน

ของผูปฏบิัตกิารการแพทยฉุกเฉิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

ในเขตปฏิบัติการการแพทย

ฉุกเฉินที่ 4 จังหวัดขอนแกน 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 19 ฉบับ

ที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

0.60 

18 นายธเรศ   

ธราพร 

การบริหาร

สาธารณสุข  

10 ก.ย. 58 บรรยากาศองคการที่มผีลตอ

ความยึดมัน่ผกูพนัตอองคการ

ของเจาพนักงานสาธารณสขุที่

ปฏบิัติงานในโรงพยาบาลสงเสรมิ

สขุภาพตําบล จังหวัดสกลนคร 

 วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 19 

ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

0.60 
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ลําดับ

ที ่

ชือ่-สกุล นศ. สาขาวิชา วันสําเร็จ

การศึกษา 

ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

19 นางสาวพัชรินทร   

สุดส ี

การบริหาร

สาธารณสุข  

10 ก.ย. 58 แรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบตัิงาน

อนามัยการเจริญพันธุในวัยรุน

และเยาวชน ของเจาหนาที่

ผูรับผดิชอบในโรงพยาบาล

สงเสรมิสขุภาพตําบล จังหวัด

หนองคาย 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 19 ฉบับ

ที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

0.60 

20 นางสาวสุกัญญา   

คงกระเรียน 

การบริหาร

สาธารณสุข  

10 ก.ย. 58 ปจจัยการบริหารที่มผีลตอการ

ดําเนนิงานตามนโยบายงานศพ

ปลอดเหลาของคณะกรรมการ

ระดับอําเภอ พืน้ที่โซนกลาง 

จังหวัดขอนแกน 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 19 ฉบับ

ที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559   

0.60 

21 นางสาวชนสิา   

เพช็รมณ ี

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

10 ก.ย. 58 การควบคุมลกูน้ํายุงลาย ตําบล

บานแทน อําเภอบานแทน 

จังหวัดชัยภูมิ 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 19 ฉบับ

ที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559  

0.60 

22 นางสาวชานิยา   

เหมือนตา 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

10 ก.ย. 58 สภาพปญหาดานอนามัย

สิ่งแวดลอมของกิจการรับซือ้

ยางพารา อําเภอบานผือ จังหวัด

อุดรธาน ี

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 19 ฉบับ

ที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม  2559 

0.60 

23 นายณัฐนนัท   

สูตรสุวรรณ 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

10 ก.ย. 58 การมสีวนรวมของเกษตรกรที่

ปลูกตนหอมในการลดพฤตกิรรม

การสมัผสัสารเคมกีําจัดศัตรูพชื

ตําบลดงขวาง อําเภอเมอืง 

จังหวัดนครพนม 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 19 ฉบับ

ที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

0.60 

24 นางสาวภัทรีญา   

ภขูามคม 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

10 ก.ย. 58 ความสมัพนัธของพฤตกิรรมการ

เตรียมและการทําสมตํากับการ

ปนเปอนจุลนิทรีย : กรณีศึกษา

เทศบาลแหงหนึ่ง 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 19 ฉบับ

ที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

0.60 

25 นายอนวัช   ภู

ทองนาค 

สาธารณสุข

ศาสตรมหา

บัณฑติ   

10 ก.ย. 58 พฤตกิรรมการบริโภคขนมและ

ปจจัยที่มผีลตอการบริโภคขนม

ของนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

กรณศึีกษา โรงเรียนหนองกุงศรี

วิทยาคาร อําเภอหนองกุงศรี 

จังหวัดกาฬสินธุ 

 วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 19 

ฉบับที ่2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

0.60 
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ลําดับ

ที ่

ชือ่-สกุล นศ. สาขาวิชา วันสําเร็จ

การศึกษา 

ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

26 นางสาวพันทิวา   

ทับภมู ี

โภชน

ศาสตรเพือ่

สขุภาพ 

10 ก.ย. 58 การรับรูการบริโภคอาหารสงเสริม

และไมสงเสรมิสขุภาพของ

นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรียนขอนแกนวิทยายน อําเภอ

เมอืง จังหวัดขอนแกน 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 19 

ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 

2559 

0.60 

27  นางสาวสุรีรัตน   

เมอืงแกว 

การบริหาร

สาธารณสุ

ข 

30 ต.ค. 58 กระบวนการบรหิารที่มผีลตอการ

ปฏบิัติงานสงเสรมิสขุภาพผูสูงอายุ

ของเจาหนาที่สาธารณสขุใน

โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบล 

จังหวัดอุดรธาน ี

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19 

ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 

2559  

0.60 

28  นายอรรถสทิธ์ิ   

วงศกาฬสินธุ 

การบริหาร

สาธารณสุ

ข 

30 ต.ค. 58 ปจจัยทางการบริหารและ

กระบวนการบรหิารที่มอีิทธิพลตอ

ความสขุในการทํางานของ

เจาหนาที่สาธารณสขุทีป่ฏบิัติงาน

ในโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพ

ตําบล จังหวัดสกลนคร 

 วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 19 

ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-

สิงหาคม 2559 

0.60 

29  นางสาวนิตยา   

คลังสมบตั ิ

การบริหาร

สาธารณสุ

ข 

30 ต.ค. 58 บรรยากาศองคการที่มผีลตอ

การปฏบิติงานตามสมรรถนะหลกั

ของเจาพนักงานทนัตสาธารณสขุ 

ในโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพ

ตําบล จังหวัดขอนแกน 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 19 

ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-

สิงหาคม 2559 

0.60 

30  นางธัญพิมล   

เจริญนนท 

โภชน

ศาสตรเพือ่

สขุภาพ 

30 ต.ค. 58 พฤตกิรรมการดูแลตนเองดาน

โภชนาการของผูปวยโรคความดนั

โลหิตสูงที่ควบคมุความดนัโลหิต

สูงไมไดทีม่ารับบรกิารในคลนิกิ

โรงพยาบาลมหาสารคาม 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19 

ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 

2559  

0.60 

31  นางเรืองยศ   

โพธิขํา 

โภชน

ศาสตรเพือ่

สขุภาพ 

30 ต.ค. 58 ความพึงพอใจตอการพฒันาตํารับ

อาหารไขขาวพื้นบาน สําหรับ

ผูปวยโรคไตเรื้อรัง ที่มารับการ

รักษาในโรงพยาบาลพุทไธสง 

จังหวัดบุรีรัมย 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 19 

ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-

สิงหาคม 2559 

0.60 

32 นางสาวจุฑามาศ   

กองผาพา 

โภชน

ศาสตรเพือ่

สขุภาพ 

30 ต.ค. 58 พฤตกิรรมการบริโภคอาหารที่

เกี่ยวของกับโรคกระดูกพรุนและ

ภาวะโภชนาการของบุคลากรหญิง

ในวัยใกลหมดประจําเดือน 

โรงพยาบาลศรีนครนิทร 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 19 

ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-

สิงหาคม 2559 

0.60 

 



                                  การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561    54 

ลําดับ

ที ่

ชือ่-สกุล นศ. สาขาวิชา วันสําเร็จ

การศึกษา 

ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

33 นางสาวสุริวรรณ   

หาระโคตร 

โภชน

ศาสตรเพือ่

สขุภาพ 

30 ต.ค. 58 พฤตกิรรมการบริโภคอาหารและ

การดูแลตนเองของผูสูงอายุที่

อาศัยในเขตตําบลวัฒนา อําเภอ

สองดาว จังหวัดสกลนคร 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 19 ฉบับ

ที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

0.60 

34 นางสาวชลวิภา   

สลุกัขณานุรักษ 

โภชน

ศาสตรเพือ่

สขุภาพ 

30 ต.ค. 58 ความเครียดของผูปวยเบาหวาน

ชนิดที ่2 ทีม่ารับการรักษาที่คลนิกิ

เบาหวานของโรงพยาบาลน้ําพอง 

จังหวัดขอนแกน 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 19 ฉบับ

ที่ 3 เดือน กนัยายน – ธันวาคม 2559 

0.60 

35 นางสาวสุพชัชา   

ศรีนา 

โภชน

ศาสตรเพือ่

สขุภาพ 

30 ต.ค. 58 พฤตกิรรมการบริโภคอาหารวาง

หลังเลิกเรียนของเดก็นักเรียน

ประถมศกึษา โรงเรียนเทศบาล

สวนสนกุ จังหวัดขอนแกน 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 19 ฉบับ

ที่ 3 เดือน กนัยายน – ธันวาคม 2559 

0.60 

36 นางสาว

มณีวรรณ   อบุล

ชัย 

วิทยาการ

ระบาด 

30 มิ.ย. 59 “อัตราการรอดชีพของผูปวย

มะเร็งเฮปาโตบลาสโตมาเด็กกอน

และหลังการเขาสูระบบประกนั

สขุภาพถวนหนา”  

วารสารการพยาบาล  การสาธารณสขุ และ

การศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี

พะเยา ปที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือน กนัยายน – 

ธันวาคม  2559 

0.6 

37 นายอุกฤษฏ   

นาเมอืงรักษ 

โภชน

ศาสตรเพือ่

สขุภาพ 

3 มิ.ย. 59 “พฤติกรรมการบริโภคเครือ่งดื่ม

หมักสมนุไพรเสรมิสขุภาพของ

ผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุ เขต

เทศบาลเมอืง จังหวัด

มหาสารคาม” 

 วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 20 

ฉบับที่ 1  มกราคม-เมษายน 2560 

0.60 

38  นางสาวศศิธร   

เฝาทรัพย 

การบริหาร

สาธารณสุข 

8 ก.ย. 59 คุณลกัษณะสวนบุคคลและปจจัย

การบริหารทีม่ผีลตอการ

ปฏบิัติงานของเจาพนักงานทนัต

สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริม

สขุภาพตําบล จังหวัดขอนแกน  

วารสารทันตาภบิาล วิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรนิธร จังหวัดขอนแกน  ปที่ 

27 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-

ธันวาคม 2559 

0.60 

39 นางสาวชลลดา   

อาทิตยตั้ง 

การบริหาร

สาธารณสุข 

8 ก.ย. 59 ปจจัยที่มผีลตอการบริหารความ

เสี่ยงในการปฏบิัติงานของเจา

พนักงานทนัตสาธารณสขุ ใน

โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบล 

จังหวัดรอยเอ็ด  

วารสารทันตาภบิาล วิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรนิธร จังหวัดขอนแกน  ปที่ 

27 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-

ธันวาคม 2559 

0.60 
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40 นางสาวอุษณีย   

ชนิศร ี

ชีวสถติ ิ 29 ก.ย. 59 การพัฒนาและตรวจสอบความ

ตรงและความเที่ยงของ

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ

ของผูปวยที่มารับบรกิารที่คลนิกิ

โรคไมติดตอเร้ือรังในโรงพยาบาล

สงเสริมสขุภาพตําบล อําเภอ

สุวรรณภมูิจังหวัดรอยเอ็ด 

วารสารวิชาการสํานักงานปองกนัควบคมุ

โรคที ่9 จังหวัดนครราชสมีา ปที ่22 ฉบับ

ที่ 3  มถินุายน - กนัยายน 2559 

0.6 

41 นางสาวพเยาวด ี  

แอบไธสง 

วิทยาการ

ระบาด แผน 

ก แบบ ก 2 

13 ต.ค. 59 ปจจัยเสี่ยงที่มีความสมัพนัธตอ

การติดเชื้อในกระแสเลือดที่เกิด

จากเชื้อ Escherichia coli และ 

Klebsiella pneumoniae สาย

พนัธุดื้อยาชนดิฤทธ์ิขยายใน

กระแสเลือดจากโรงพยาบาล

จังหวัดนครพนม 

 วารสารวิชาการสํานักงานปองกนัควบคุม

โรคที่ 9 จังหวัดนครราชสมีา ปที ่22 ฉบับ

ที่ 3 เดือน  มถินุายน-กนัยายน 2559 

0.60 

42 นางสาวตติยา   

ฉิมชัยภมู ิ

สขุศึกษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน 

ก แบบ ก 2  

13 ต.ค. 59 ประสิทธิผลของการประยุกตใช

ทฤษฎคีวามสามารถแหงตน

รวมกับแผนที่จุดเสี่ยง ฮิยาริ 

ฮัตโตะ เพื่อการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมการปองกนัอบุตัิภัย

จราจรจากรถจักรยานยนตของ

นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมืน่ 

ตําบลบานแกง อําเภอภูเขียว 

จังหวัดชัยภูม ิ

วารสารวิชาการสํานักงานปองกนัควบคมุ

โรคที่ 9 จังหวัดนครราชสมีา ปที ่22 ฉบับ

ที่ 3 เดือน มถินุายน - กนัยายน 2559   

0.60 

43 นางสาวนริศรา   

วงศสมบตั ิ

วิทยาการ

ระบาด 

28 ต.ค. 59 คุณภาพชีวิตของผูดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมอง อําเภอคอน

สวรรค จังหวัดชัยภมู ิ

วารสาร สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศ

ไทย  ฉบับที่ 4 ป 2559 เดือน ตลุาคม – 

ธันวาคม   2559 

0.60 

44 นายชาติชาย หุ

ตะวัฒนะ 

วิทยาการ

ระบาด 

28 ต.ค. 59 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัการปวย

วัณโรคปอดในผูปวยเบาหวาน 

จังหวัดนครราชสมีา 

วารสารวิชาการสํานักงานปองกนัควบคมุ

โรคที่ 9 จังหวัดนครราชสมีา ปที ่23 ฉบับ

ที่ 1 เดือน ตลุาคม 2559 – มนีาคม 2560 

0.60 

45 นาง วิไลพร 

สาศิริ 

วิทยาการ

ระบาด 

28 ต.ค. 59 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัการติด

เชือ้พยาธิใบไมตับของประชาชน

อําเภอรัตนบุร ีจังหวัดสุรินทร  

 

 

วารสารวิชาการสํานักงานปองกนัควบคมุ

โรคที่ 9 จังหวัดนครราชสมีา ปที ่23 ฉบับ

ที่ 1 เดือน ตลุาคม 2559 – มนีาคม 2560 

0.60 
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46  นางสาวพร

พนา   ผาเพ็ญ 

การบริหาร

สาธารณสุข 

30 ต.ค. 58 การสนับสนนุจากองคการทมีีผล

ตอความยึดมั่นผูกพนัตอองคการ

ของเจาพนักงานสาธารณสุขที่

ปฏบิัติงานในโรงยาบาลสงเสรมิ

สขุภาพตําบล จังหวัด

หนองบัวลําภ ู

 วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19 

ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 

2559  

0.60 

47 นางสาวเยาว

รักษ กลม

เกลียว 

สาธารณสุขศา

สตรมหา

บัณฑติ แผน 

ก แบบ ก 2 

13 ต.ค. 59 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบั

พฤตกิรรมการใชอปุกรณปองกนั

อนัตรายสวนบคุคลของคนงานใน

อูเคาะพนสีรถยนต : กรณศีึกษา

เทศบาลเมอืงยโสธร 

วาสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20 ฉบับที่ 

1 เดือน มกราคม-เมษายน 2560 

0.60 

48 นายจิรวิทย   

เศรษฐศิวานนท 

สาธารณสุขศา

สตรมหา

บัณฑติ 

27 ม.ค. 60 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัความ

รุนแรงของอบุัติเหตุจาก

รถจักรยานยนตในกลุมวัยรุนที ่

แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลศูนย

ขอนแกน. 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 20 

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน  2560 

0.60 

49 นางสาวประภา

รัตน วิจิตร

จันทร 

วิทยาการ

ระบาด  

10 ส.ค. 59 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัระดับ

เอนไซมโคลนีเอสเตอเรสของกลุม

เกษตรกรทํานาที่ใชสารกําจัด

ศัตรูพชื ตําบลคอใต อําเภอสวาง

แดนดนิ จังหวัดสกลนคร 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20 ฉบับ

ที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2560  

0.60 

50 นางสาววิไล

พักตร   นลิไสล 

อนามัย

สิ่งแวดลอม  

8 ก.ย. 59 การมสีวนรวมในการปรับปรุง

สภาวะสุขาภบิาลอาหารใน

โรงเรียน เขตเทศบาลนคร

อุดรธาน ี 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20 ฉบับ

ที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน 2560 

0.60 

51 นางสาว

วรรณพร   

สวางบุญ 

สาธารณสุขศา

สตรมหา

บัณฑติ แผน 

ก แบบ ก 2 

13 ต.ค. 59 พฤตกิรรมการบริโภคอาหารและ

ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบั

พฤตกิรรมการบริโภคอาหารของ

ผูสูงอายุ ในเขตสขุภาพที่ 8 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20 ฉบับ

ที่ 1  มกราคม-เมษายน  2560 

0.60 

52 นายปรีดิ์   ศรี

สมัย 

โภชนศาสตร

เพื่อสุขภาพ 

แผน ก แบบ 

ก 2 

13 ต.ค. 59 การรับรูดานโภชนาการและการ

ตั้งใจปฏิบตัิดานการดูแลการ

บริโภคอาหารเด็กอายุ 7-12 ป 

ของผูปกครอง 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20 ฉบับ

ที่ 1  มกราคม-เมษายน  2560 

0.60 
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53 นางสาวภรัณ

ยา ใจยงค 

วิทยาการ

ระบาด  

10 ส.ค. 

59 

ปจจัยของการเสียชีวิตในผูปวยภาวะ

ลมชกัวิกฤตที่เขารับการรักษาใน

โรงพยาบาล ป 2547-2555 

วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร 

ภาค, สาขาประสาทวิทยา ภาควิชา

อายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 11 ฉบับที่ 3 

เดือน กรกฎาคม-กนัยายน 2559  

0.60 

54 นางสาวอรยุ

ดา   เตารส 

วิทยาการ

ระบาด แผน ก 

แบบ ก 2 

13 ต.ค. 

59 

ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัผลลัพธการ

ฟนฟสูมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองในสถาบนัสิรินธรเพื่อการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 

วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ป

ที่ 11 ฉบันที่ 3 เดือน  กรกฎาคม-

กนัยายน 2559 

0.60 

55 นางสาวภาวินี   

สายบุงคลา 

ชีวสถติ ิ แผน ก 

แบบ ก 2 

13 ต.ค. 

59 

ความชกุและความเสี่ยงของภาวะโรค

รวมตอผลการรักษาผูปวยโรคลมชกัใน

ประเทศไทย 

 ชือ่วารสาร  วารสารสมาคมประสาท

วิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะ

แพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ป

ที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม - กนัยายน  

2559 

0.60 

56 นางสาววรดา   

มาลา 

การบริหาร

สาธารณสุข 

8 ก.ย. 

59 

การดูแลสขุภาพตนเองของผูปวย

เบาหวานในเขตพืน้ที่โรงพยาบาล

สงเสรมิสขุภาพตําบลหวยมะหร่ี ตําบล

โนนเมอืง อําเภอโนนสัง จังหวัด

หนองบัวลําภู 

วารสารสํานักงานปองกนัควบคมุโรคที ่

7 ขอนแกน ปที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือน 

มกราคม  ถึง เมษายน พ.ศ. 2560  

0.60 

57 นางสิริลกัษณ 

วาริยศ 

การบริหาร

สาธารณสุข  

10 ส.ค. 

59 

ปจจัยที่มผีลตอการปฏิบตัิงานของ

สมาชกิทมีหมอครอบครัวระดับตําบล 

จังหวัดขอนแกน 

วารสารสํานักงานปองกนัควบคมุโรคที่ 

7 ขอนแกน ปที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือน 

พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2560  

0.60 

58 นางภคอร 

โจทยกิ่ง 

การบริหาร

สาธารณสุข  

10 ส.ค. 

59 

การมสีวนรวมในการปองกนัควบคมุ

โรคไขเลอืดออกของอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจําหมูบานชมุชน

สามเหลี่ยมเทศบาลนครขอนแกน 

วารสารสํานักงานปองกนัควบคมุโรคที่ 

7 ขอนแกน ปที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือน 

พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2560  

0.60 

59 นายวัชระ

บพติร   บังพิ

มาย 

วิทยาการ

ระบาด  

8 ก.ย. 

59 

ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัการปวยเปน

เลปโตสไปโรซสิในจังหวัดรอยเอ็ด  

วารสารสํานักงานปองกนัควบคมุโรคที7่ 

จังหวัดขอนแกน ปที่ 24 ฉบับที ่2 เดือน 

พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 

0.60 
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ลําดับ

ที ่

ชือ่-สกุล นศ. สาขาวิชา วันสําเร็จ

การศึกษา 

ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

60 นางสาว จารุณี 

บุญไชย 

การบริหาร

สาธารณสุข  

10 ส.ค. 

59 

การมสีวนรวมของผูนําชมุชนในการ

จัดการมลูฝอยในเขตเทศบาลนคร

ขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน 

วารสารอนามัยสิ่งแวดลอม  

สํานกัอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสขุ จังหวัดนนทบุรี ป

ที่ 19 ฉบับที่ 1เดือน ตลุาคม-ธันวาคม 

2559 

0.60 

61 นางสาวชิดชนก   

ปลืม้ปรีด ี

วิทยาการ

ระบาด 

2 ก.ย. 

58 

ความชกุและปจจัยที่เกี่ยวของกับ

การบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย

ในสถานบริการออกกําลังกาย (ฟต

เนส) จังหวัดขอนแกน 

 วารสารการสงเสริมสขุภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย ปที่ 39 

ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎา - กนัยายน 

2559 

0.60 

62 นางสาวรจิตรา   

นววงศอนนัต 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 

2 

27 ม.ค. 

60 

สภาวะที่เหมาะสมตอการใชเอนไซม

เซลลูเลสแยกอะลมูิเนียมฟอยลออก

จากชัน้กลองนม  

วารสารวิจัยคณะสาธารณสขุศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 9 ฉบับที่ 3 

เดือน กรกฎาคม – กนัยายน 2559 

0.60 

63 Ms.CHINTANA   

SINSANGOUANE 

โภชนศาสตร

เพื่อสุขภาพ  

11 เม.ย. 

60 

ความชกุและพฤตกิรรมการดืม่

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในนักเรียน 

มัธยมศกึษาตอนปลายเมืองปากเช 

แขวงจําปาสัก ประเทศ สปป ลาว 

วารสารวิจัยคณะสาธารณสขุศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 9 ฉบับที่ 3-

4 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

0.60 

64 นางสาวรัชฎาพร   

แกวสีงาม 

โภชนศาสตร

เพื่อสุขภาพ 

แผน ก แบบ ก 

2 

25 พ.ค. 

60 

ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการ

ฉันภัตตาหารของสามเณรที่ศกึษาใน

โรงเรียนบาลสีาธิตศึกษามหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วัดศรีษะเกษ 

จังหวัดหนองคาย 

วารสารวิจัยสาธารณสขุศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 10 ฉบับที ่

1  มกราคม-มนีาคม  2560 

0.60 

65 นางสาวปทิตญา   

พลศักดิ ์

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 

2 

25 พ.ค. 

60 

ผลของน้ําหมกัชีวภาพตอการลด

ระยะเวลาการผลิตปุยหมกัจากมลู

ฝอยเทศบาลเมอืงยโสธร  

คณะสาธารณสขุศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ปที ่10 ฉบับที่ 

1  มกราคม-มนีาคม  2560 

0.60 

66 นางสาวลลิตา   

สมสัตย 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

10 ก.ย. 

58 

การสขุาภิบาลอาหารและการจัดการ

สิ่งแวดลอมของศูนยอาหารและ

บริการมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งใน

จังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 16 ฉบับที่ 

3 เดือน กรกฎาคม – กนัยายน2559    

0.80 
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ลําดับ

ที ่

ชือ่-สกุล นศ. สาขาวิชา วันสําเร็จ

การศึกษา 

ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

67 นายศักดิช์ ัย   

กามโร 

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต   

10 ก.ย. 

58 

ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัพฤตกิรรม

เสี่ยงตอโรคมะเร็งทอน้ําดขีองญาติ

ผูปวยโรคมะเร็งทอน้ําดีในจังหวัด

ขอนแกน 

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี

นครราชสมีา ปที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือน 

กรกฎาคม - ธันวาคม 2559   

0.8 

68  นางคุณา

มาศ   พุทธิ

วงศ 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

30 ต.ค. 

58 

การปวดกลามเนื้อจากการทํางานของ

ทนัตบุคลากรในโรงพยาบาลของรัฐ 

จังหวัดหนองคาย 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที ่9 ฉบับที่ 2 เดือน 

พฤษภาคม  - สิงหาคม 2559 

0.80 

69 นางสาว

สกณุา   สนิธุ

ประเสริฐ 

สขุศกึษาและ

การสงเสริม

สขุภาพ 

11 ก.พ. 

59 

การปองกนัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศโดย

ใชกระบวนการเรียนรูแบบมสีวน

รวมกับการสราง ความสามารถตนเอง

ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนแหงหนึ่ง จังหวัดบุรีรัมย 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 9 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559 - 

สิงหาคม 2559  

0.80 

70 นายอนุวัฒน   

ศรีสุวอ 

สขุศกึษาและ

การสงเสริม

สขุภาพ 

11 ก.พ. 

59 

ผลของโปรแกรมสขุศกึษาในการ

ปองกนัโรคมือ เทา ปาก ในวัยเด็กโดย

การประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจในการ

ปองกนั โรค และการสนบัสนนุทาง

สังคมของผูปกครองเด็กและ ครูพี่เลี้ยง

ในศูนยพฒันาเด็กเล็ก อําเภอคง 

จังหวัดนครราชสมีา 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 9 ฉบับที่ 1  พฤษภาคม 2559- 

สิงหาคม 2559  

0.80 

71 นายสฤษณ

พลชัย   บัว

จันทร 

การบริหาร

สาธารณสุข 

7 เม.ย. 

59 

สนุทรีทกัษะภาวะผูนําทีม่ผีลตอการ

ปฏบิัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล

สงเสรมิสขุภาพตําบลในจังหวัด

ขอนแกน 

 วารสารสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 

7 ขอนแกน  ปที่ 23 ฉบับที ่3  

กรกฎาคม - ธันวาคม  2559 

0.80 

72 นายภาณุ

พงษ   แกว

วิเศษ 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

11 พ.ค. 

59 

สภาพสิ่งแวดลอมภายในครัวเรือน และ

พฤตกิรรมสขุภาพ ของผูปวยนิ่วระบบ

ทางเดินปสสาวะ ในอําเภอบุงคลา 

จังหวัดบึงกาฬ 

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 หนวยงานเจาของวารสาร  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 ปที ่19 ฉบับที่ 1    

มกราคม - เมษายน 2560 

0.8 
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ลําดับ

ที ่

ชือ่-สกุล นศ. สาขาวิชา วันสําเร็จ

การศึกษา 

ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

73 นายกิตศรา

วุฒิ   ขวัญ

ชารี 

วิทยาการ

ระบาด 

3 มิ.ย. 

59 

ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัการปวยวัณ

โรคปอดเสมหะพบเชือ้ในผูปวย

เบาหวานของประเทศไทย: การ

วิเคราะหเมตา 

วารสารสํานักงานปองกนัควบคมุโรคที ่7 

ขอนแกน ปที่ 23 ฉบับที่ 3  กันยายน – 

ธันวาคม 2559 

0.80 

74 นางสาว

สุธาสิน ีบุญ

เจริญ 

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต  

10 ส.ค. 

59 

ประสิทธิผลของโปรแกรมสขุศึกษาที่

ประยุกตใชแบบแผนความเชือ่ดาน

สขุภาพและแรงสนบัสนนุทางสังคมใน

การสงเสรมิพฤตกิรรมการตรวจคัด

กรองมะเร็งปากมดลูก ในกลุมสตรีอายุ 

30 – 60 ป ในเขตตําบลโนนแดง 

อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสมีา 

วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กนัยายน - 

ธันวาคม 2559 

0.80 

75 นางสาวอุบล

รัตน วาจรัต 

สุขศึกษาและ

การสงเสริม

สุขภาพ  

10 ส.ค. 

59 

ผลของการประยุกตใชแบบแผนความ

เชือ่ดานสขุภาพและแรงสนับสนนุทาง

สังคมในการสงเสริม การตรวจเตานม

ดวยตนเอง ของสตรีอายุ 35-60 ป 

ตําบลกุดกุง อําเภอคําเขือ่นแกว จังหวัด

ยโสธร 

วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กนัยายน - 

ธันวาคม 2559 

0.80 

76 นายประมวล 

สะภา 

วิทยาการ

ระบาด  

10 ส.ค. 

59 

ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัการปวยโรค

มาลาเรียระหวาง พ.ศ. 2555 – 2557 

อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสนิธุ 

วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน พฤษภาคม - 

สิงหาคม 2559 

0.80 

77 นายทินกร 

ถิน่วรแสง 

การบริหาร

สาธารณสุข  

10 ส.ค. 

59 

แรงจูงใจที่มีผลตอการดําเนนิงาน

โครงการกาฬสนิธุคนดสีขุภาพด ีรายได

ดีเมอืงแหงความสขุของนกัวิชาการ

สาธารณสุขทีป่ฏบิัติงานในโรงพยาบาล

สงเสรมิสขุภาพตําบลจังหวัดกาฬสนิธุ  

วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กนัยายน - 

ธันวาคม 2559 

0.80 
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ลําดับ

ที ่

ชือ่-สกุล นศ. สาขาวิชา วันสําเร็จ
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ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

78 นางสาว

สาวิตร ีพร

มกลุ 

สขุศกึษาและ

การสงเสริม

สขุภาพ  

10 ส.ค. 

59 

ผลของโปรแกรมสขุศกึษาที่ประยุกตใช

แบบแผนความเชือ่ดานสขุภาพ รวมกบั

แรงสนบัสนนุทางสังคมเพือ่ปองกนั

ภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวานชนิด

ที่ 2: กรณศึีกษาในผูปวยที่ขึ้นทะเบียน

กับโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล

บานดอนสวรรค ตําบลกดุปลาดกุ 

อําเภอชืน่ชม จังหวัดมหาสารคาม 

วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กนัยายน - 

ธันวาคม 2559 

0.80 

79 นายโกศล ศิริ

จันทร 

การบริหาร

สาธารณสุข  

10 ส.ค. 

59 

ปจจัยที่มผีลตอการดําเนนิงานสขุศาลา

ของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสรมิ

สขุภาพตําบล จังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กนัยายน - 

ธันวาคม 2559 

0.80 

80 นางสาวยุพา   

อุดม 

การบริหาร

สาธารณสุข  

8 ก.ย. 

59 

ความสมัพันธระหวางการมีสวนรวมกบั

การคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือนของ 

อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมูบาน 

ในเขตเทศบาลตําบลพระยืนมิ่งมงคล 

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน  

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน 

2560 

0.80 

81 นางสมจิตร   

ไปปะวิล 

การบริหาร

สาธารณสุข  

8 ก.ย. 

59 

แรงจูงใจที่มีความสมัพนัธกับการ

ปฏบิัติงานของคณะกรรมการบริหาร

กองทนุหลักประกนัสขุภาพระดับ

ทองถิน่หรอืพืน้ที ่อําเภอโนนศลิา 

จังหวัดขอนแกน  

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน 

2560 

0.80 

82 นางสาว

เสาวณี   

ดอนเกิด 

การบริหาร

สาธารณสุข  

8 ก.ย. 

59 

แรงจูงใจที่มีความสมัพนัธกับการ

ปฏบิัติงานของอาสาสมัครสาธารณสขุ

ประจําหมูบาน ที่ปฏบิัติงานในสขุศาลา 

อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสนิธุ  

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน 

2560 

0.80 
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ลําดับ

ที ่

ชือ่-สกุล นศ. สาขาวิชา วันสําเร็จ

การศึกษา 

ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

83 นางสาวปาริ

ดา   โสโท 

สุขศึกษาและ

การสงเสริม

สุขภาพ 

8 ก.ย. 

59 

ผลของโปรแกรมสขุศกึษาโดยการประยุกต

ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกนัโรครวมกบั

กระบวนการกลุมและแรงสนับสนนุทาง

สังคม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการ

ปองกนัโรคพยาธิใบไมตับในกลุมเสี่ยง 

อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภ ู  

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - 

เมษายน 2560 

0.8 

84 นางสาวนริศ

รา   ศรีแกว

น้ําใสย 

การบริหาร

สาธารณสุข  

8 ก.ย. 

59 

ปจจัยทางการบริหารที่มีความสมัพนัธกบั

การมสีวนรวมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจําหมูบาน ในการปองกนัและควบคุม

โรคไขเลือดออก อําเภอคํามวง จังหวัด

กาฬสนิธุ  

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน

มกราคม - เมษายน 2560 

0.8 

85 พนัจาเอก

ปญญา   

สุจริต 

การบริหาร

สาธารณสุข  

8 ก.ย. 

59 

การดําเนินงานของคณะกรรมการกองทนุ

หลักประกนัสขุภาพในระดับทองถิน่หรือ

พืน้ทีอ่ําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน

มกราคม - เมษายน 2560 

0.8 

86 นางศิราณี   

เสนานชุ 

การบริหาร

สาธารณสุข  

8 ก.ย. 

59 

แรงจูงใจที่มีผลตอสมรรถนะหลักของ

นกัวิชาการสาธารณสขุทีป่ฏบิัติงานใน

โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบล จังหวัด

เลย 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน

มกราคม - เมษายน 2560 

0.8 

87 นางสุดารัตน   

โคตรธน ู

การบริหาร

สาธารณสุข  

8 ก.ย. 

59 

บรรยากาศองคการที่มีความสมัพนัธกบั

การปฏบิัติงานดานการดูแลผูปวยโรค

เร้ือรังตามมาตรฐานหนวยบริการปฐมภมูิ

ของเจาหนาที่สาธารณสขุในโรงพยาบาล

สงเสริมสขุภาพตําบลเครอืขายบริการ

สขุภาพมัญจาคีร-ีโคกโพธ์ิไชย จังหวัด

ขอนแกน  

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน

มกราคม - เมษายน 2560 

0.8 

88 นายอรรถ

วิทย   ปลดั

พรหม 

การบริหาร

สาธารณสุข  

8 ก.ย. 

59 

การสนับสนนุจากองคการทีม่ี

ความสมัพนัธกบัการปฏบิัติงานของผูชวย

แพทยแผนไทยในจังหวัดหนองคาย  

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน

มกราคม - เมษายน 2560 

0.8 

89 นางสาวสริน

ธร   

อนิทนาม 

สุขศึกษาและ

การสงเสริม

สุขภาพ 

8 ก.ย. 

59 

ผลของโปรแกรมสขุศึกษาโดยการ

ประยุกตใชทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดาน

สขุภาพ ความสามารถของตนเองและแรง

สนบัสนนุทางสังคม เพือ่สงเสริมพฤติกรรม

การปองกนัโรคพยาธิใบไมตับในเดก็

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา อําเภอบานดุง 

จังหวัดอุดรธาน ี  

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน

มกราคม - เมษายน 2560 

0.8 
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ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

90 นางสาวกรกต   

รสโสดา 

โภชนศาสตร

เพื่อสขุภาพ  

8 ก.ย. 

59 

การประเมินระดับน้ําตาลในเลอืดและ

ระดับไขมนัในเลือดของผูปวยเบาหวาน

ชนิดที2่ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล

สงเสรมิสขุภาพตําบลนากวาง อําเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธาน ี 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ  ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน 

กนัยายน-ธันวาคม 2559 

0.8 

91 นายศุภชัย   

สามารถ 

สุขศึกษาและ

การสงเสริม

สุขภาพ  

29 ก.ย. 

59 

ระสิทธิผลของโปรแกรมสขุศึกษาเพือ่การ

ลดน้ําหนักโดยประยุกตใชความสามารถ

ตนเองรวมกบัขัน้ตอนการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมในวัยทํางานอายุ40-49ปทีม่ี

ภาวะน้ําหนกัเกนิและโรคอวนตําบลหนอง

กุงเซนิ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

สํานกังานปองกนัควบคมุโรคที่ 7 

ขอนแกน ปที่ 23 ฉบับที่ 3  กันยายน 

ถึง ธันวาคม  2559 

0.80 

92 นางจุฬาพร   

นาคพรหม 

การบริหาร

สาธารณสุข  

29 ก.ย. 

59 

การดูแลสขุภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน

ชนิดที ่2 

ในเขตเทศบาลตําบลแกงครอ อําเภอ

แกงครอ   จังหวัดชัยภูม ิ

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 10 ฉบับที่ 1  มกราคม - 

เมษายน  2560 

0.8 

93 นายอดิศักดิ ์  

กีรตสิขุสกลุ 

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

29 ก.ย. 

59 

ผลของการควบคุมลกูน้ํายุงลายโดยกลุม

สตรี บานโคกกลวย ตําบลโชคเหนอื 

อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 10 ฉบับที่ 1  มกราคม-เมษายน 

2560   

0.8 

94 นางวรรณกร   

ตาบานดู 

การบริหาร

สาธารณสุข  

29 ก.ย. 

59 

สนุทรียทกัษะผูนําทีม่ ีอทิธิพลตอการ

จัดการความขัดแยง ของผูอํานวยการ 

โรงพยาบาลสงเสรมิตําบล ในจังหวัด

ขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 10 ฉบับที่ 1  มกราคม - 

เมษายน  2560 

0.8 

95 นางสาว

ชลนนัท   จัน

ทะหลุย 

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

29 ก.ย. 

59 

การพัฒนาแนวทางการชวยเหลือ

ผูบาดเจ็บและเจ็บปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด

เหตุ ในโรงเรียนเขตองคการบริหารสวน

ตําบลทาพระ  จังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 9 ฉบับที่ 2  กันยายน - ธันวาคม  

2559 

0.8 

96 นายคเณศวร   

โคตรทา 

 การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ ก 

2  

13 ต.ค. 

59 

สุนทรียทกัษะภาวะผูนําทีม่อีิทธิพลตอการ

ปฏบิัติงานตามสมรรถนะการมุงผลสมัฤทธ์ิ 

ของผูชวยสาธารณสขุอําเภอ  ในเขต

สขุภาพที่ 8 

 วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาล

และการสาธารณสุขภาคใต วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนน ีสงขลา ปที่ 5 

ฉบับพิเศษ เดือนมนีาคม 2560 

0.8 

97 นางสาว

จินตนา   ศรี

มลูมาตร 

สุขศึกษาและ

การสงเสริม

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

13 ต.ค. 

59 

ผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เพื่อปองกนัโรคพยาธิใบไมตบั โดยการมี

สวนรวมของแกนนําสขุภาพประจํา

ครอบครัวในหมูบานรมิน้ําเขือ่นลําปาว 

อําเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสนิธุ 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-

เมษายน  2560 

0.8 
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ลําดับ

ที ่

ชือ่-สกุล นศ. สาขาวิชา วันสําเร็จ

การศึกษา 

ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

98 นายวัชระ   

บุญมา 

การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ข  

13 ต.ค. 

59 

 การสนบัสนนุจากองคการทีม่ ี

ความสมัพนัธกบัการปฏบิัติงานอนามัย

โรงเรียนของของเจาหนาทีส่าธารณสขุ 

อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสมีา 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - 

เมษายน  2560 

0.8 

99 นายทิวากร   

พระไชยบุญ 

สุขศึกษาและ

การสงเสริม

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

13 ต.ค. 

59 

ผลของโปรแกรมสขุศกึษารวมกับสือ่ดีวีดี

หมอลํากลอน ในการปรับ เปลี่ยน

พฤตกิรรมการปองกนัโรคพยาธิใบไมตบั 

ในกลุมเสี่ยงอายุ 40-60 ป อําเภอโพนทอง 

จังหวัดรอยเอ็ด 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-

เมษายน  2559 

0.8 

100 นางสาว

อมรินทร   

ศักดิ์วงค 

 การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ ก 

2 

13 ต.ค. 

59 

กระบวนการบริหารที่มผีลตอการมสีวน

รวมในการดําเนินงานปองกนัและควบคุม

โรคมะเร็งทอน้ําดขีองอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจําหมูบานตําบลภูเงิน 

อําเภอเสลภมูิ จังหวัดรอยเอ็ด 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-

เมษายน  2560 

0.8 

101 นางนริศรา   

นลิละออง 

 การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ ก 

2 

13 ต.ค. 

59 

กระบวนการบรหิารงานทีม่ผีลตอการ

ปฏบิัติงานในการดําเนินงานหมอ

ครอบครัวของผูอํานวยการโรงพยาบาล

สงเสรมิสขุภาพตําบลในจังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-

เมษายน  2560 

0.8 

102 นางสาววิรา

สนิ ี  สี

สงคราม 

 การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ ก 

2 

13 ต.ค. 

59 

ปจจัยที่มผีลตอการมีสวนรวมในการ

ดําเนนิงานระบบการแพทยฉุกเฉินของ

องคกรปกครองสวนทองถิน่ จังหวัด

ขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กนัยายน-

ธันวาคม 2559 

0.8 

103 นางสาวนันท

วัน   พุฒลา 

 การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ ก 

2 

13 ต.ค. 

59 

คุณลกัษณะสวนบุคคลและปจจัยการ

บริหารทีม่ผีลตอการสื่อสารในการ

ปฏบิัติงานของปฏบิัติงานในระบบบริการ

การแพทยฉุกเฉินในโรงพยาบาล  จังหวัด

ขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กนัยายน-

ธันวาคม 2559 

0.8 

104 นายชัยวัฒน   

เณรทอง 

 สาธารณสขุศา

สตรมหาบณัฑิต 

แผน ก แบบ ก 

2 

13 ต.ค. 

59 

ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัการเคลือบหลมุ

รองฟนเพือ่ปองกนัฟนผุในนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปที ่๑ ของเจาพนักงานทนัต

สาธารณในจังหวัดนครราชสมีา 

วารสารทันตาภบิาล วิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน 

ปที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - 

ธันวาคม  2559 

0.8 

105 นางสาวสุ

กลัยา   อัด

โดดดร 

 สขุศึกษาและ

การสงเสริม

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

13 ต.ค. 

59 

ผลของโปรแกรมทนัตสขุศึกษาในการ

พัฒนาพฤตกิรรมของผูปกครองเพือ่

ปองกนัโรคฟนผขุองเด็กกอนวัยเรียนใน

ศูนยพฒันาเด็กเล็ก ตําบลฆองชัยพฒันา

อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสนิธุ 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-

เมษายน  2560 

0.8 
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ลําดับ

ที ่

ชือ่-สกุล นศ. สาขาวิชา วันสําเร็จ

การศึกษา 

ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

106 นางสาวฐิติ

รัตน   สม

ปตตะ 

 การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ ก 

2 

13 ต.ค. 

59 

ปจจัยดานบรรยากาศองคการที่มผีลตอ

คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่

สาธารณสุขทีป่ฏบิัติงานในโรงพยาบาล

สงเสริมสขุภาพตําบล จังหวัด

มหาสารคาม 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน  

2560 

0.8 

107 นายกฤษฏ

ชาต ิภาชนะ

วรรณ 

สขุศกึษาและ

การสงเสริม

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

13 ต.ค. 

59 

ผลของโปรแกรมทนัตสขุศึกษาในการ

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการปองกนัโรค

ปริทนัต ของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 

ในเขตอําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสนิธุ 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน  

2560 

0.8 

108 นางสาว

พรรณปพร   

ประสานตรี 

 สขุศึกษาและ

การสงเสริม

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

13 ต.ค. 

59 

ประสิทธิผลของโปรแกรมลด ละ เลกิ 

ตอพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดืม่

แอลกอฮอลของนกัศกึษาระดับ

ปริญญาตรี จังหวัดเพชรบูรณ 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน  

2560 

0.8 

109 นายมเหศักดิ ์  

ภูริวัฒนภากร 

 สขุศึกษาและ

การสงเสริม

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

13 ต.ค. 

59 

ผลของโปรแกรมสขุศึกษาโดย

ประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกนั

โรครวมกบัแรงสนบัสนนุทางสังคมเพือ่

สงเสรมิสขุภาพผูที่มภีาวะเมตาบอลกิ

ซนิโดรมที่เขารับบริการคลนิกิสงเสรมิ

สขุภาพศูนยอนามัยที ่7 ขอนแกน 

อําเภอเมอืงขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน  

2560 

0.8 

110 นางสาวธิดา

ภรณ   ใส

โศก 

สขุศกึษาและ

การสงเสริม

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

13 ต.ค. 

59 

ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม

สขุภาพโดยการใชความรูดาน

การแพทยแผนไทยในการปองกนั

โรคเบาหวานของกลุมเสี่ยงสูง ใน

โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลบาน

โนนเพ็ก อําเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน  

2560 

0.8 

111 นางสาวมาลัย   

จินากลู 

สขุศกึษาและ

การสงเสริม

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

13 ต.ค. 

59 

การเสริมสรางทักษะชีวิตรวมกบั

กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 

5 ประสาน (ซปิปาโมเดล) เพื่อสงเสรมิ

พฤตกิรรมปองกนัการตั้งครรภที่ไมพึง

ประสงคของวัยรุนในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาแหงหนึ่ง 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน  

2560 

0.8 

112 นายศักดิส์นิ   

สมิสนิธุ 

ชีวสถติ ิแผน ก 

แบบ ก 2 

27 ม.ค. 

60 

การรายงานการจัดการตัวแปรอิสระ

ตอเนือ่งในการวิเคราะหการถดถอยลอ

จีสติคในวารสารทางการแพทยและ

สาธารณสุขในประเทศไทย  

ศรีนครนิทรเวชสาร คณะแพทยศาสตร 

หาวิทยาลัยขอนแกน ปที ่32 ฉบับที่ 1 

เดือน มกราคม-กุมภาพนัธ  2560 

0.8 
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ลําดับ
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ชือ่-สกุล นศ. สาขาวิชา วันสําเร็จ

การศึกษา 

ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

113 นายเดนชัย   

กวยทอง 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

30 ต.ค. 

58 

จุลนิทรียในอากาศภายในหองทนัตก

รรมของโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพ

ตําบล เขตอําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน 

วารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 16 ฉบับที ่3 

เดือน กรกฎาคม – กนัยายน 2559 

0.80 

114 นายอรรถ

พงษ   ฤทธิ

ทิศ 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

30 ต.ค. 

58 

ชนิดและปริมาณของเชือ้จุลนิทรียใน

อากาศภายในโรงภาพยนตร : 

กรณศีกึษา โรงภาพยนตรแหงหนึ่ง ใน

เขตเทศบาลนครขอนแกน จังหวัด

ขอนแกนกรกฎาคม – กันยายน 2559 

วารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 16 ฉบบัที่ 3 

เดือน เดอืน กรกฎาคม – กนัยายน 

2559 

0.80 

115 นางสาวพร

พมิล   

ผกัไหม 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

11 ก.พ. 

59 

การกําจัดสารตะกั่วปนเปอนในน้ําเสีย

สังเคราะห โดยใชเถาถานลิกไนต

เคลอืบเฟอรัสคลอไรด 

วารสาร  วิจัย มข. (ฉบับบณัฑิตศกึษา)

บัณฑติวิทยาลัย  หนวยงานเจาของ

วารสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 16 

ฉบับที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม  2559    

0.80 

116 นางสาวอุบล   

พาหา 

สขุศกึษาและ

การสงเสริม

สขุภาพ 

11 ก.พ. 

59 

ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

รวมกับการใชสือ่อสีานพืน้บาน (นิทาน

กอม-ลําพื้นบาน) เพือ่ปองกนัและ

ควบคมุโรคพยาธิใบไมตบัในกลุมเสี่ยง 

ตําบลสาวแห อําเภอหนองฮี จังหวัด

รอยเอ็ด 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 9 ฉบับที่ 1  พฤษภาคม 2559- 

สิงหาคม 2559 

0.80 

117 นางสาว

ประภัสรา   

ศิริกาญจน 

ชีวสถติ ิ 28 เม.ย. 

59 

คะแนนความเสี่ยงสําหรับทํานายภาวะ

ไมโครอลับมูนิในปสสาวะ ในผูปวย

เบาหวานชนิดที่ 2 

วารสารวิชาการสาธารณสขุ กระทรวง

สาธารณสุข ปที่ 25  ฉบับที่ 4 เดือน 

กรกฎาคม – สิงหาคม 2559 

0.80 

118 นางสาวพยุ

ดา ชาเวียง 

การบริหาร

สาธารณสุข  

10 ส.ค. 

59 

แรงจูงใจและการสนบัสนนุจากองคการ

ทีม่ ีผลตอการดําเนนิงานพัฒนาระบบ

สุขภาพระดับอําเภอ ของผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบล 

จังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบณัฑติศกึษา) ปที่ 

17 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มนีาคม 

2560 

0.80 

119 นางสาวอร

ทิพย แสน

เมอืงเคน 

โภชนศาสตร

เพื่อสขุภาพ  

10 ส.ค. 

59 

พฤตกิรรมการดูแลตนเองดาน

โภชนาการของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 

หมูบานแหงหนึ่ง อําเภอเชียงยืน 

จังหวัดมหาสารคาม 

วารสารวิชาการสาธารณสขุ สํานกั

วิชาการสาธารณสขุ ปที่ 25 ฉบับที่ 6 

เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 

0.8 
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ลําดับ

ที ่

ชือ่-สกุล นศ. สาขาวิชา วันสําเร็จ

การศึกษา 

ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

120 นางสาวจิรา

ภรณ เศษ

จันทร 

การบริหาร

สาธารณสุข  

10 ส.ค. 

59 

แรงจูงใจและการสนบัสนุนจากองคการ

ทีม่ ีผลตอการดําเนนิงานดานอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัยของเจาหนาที่ 

ความปลอดภัยระดับวิชาชพีในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ จังหวัด

ขอนแกน  

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบณัฑติศึกษา) 

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-

กนัยายน 2559  

0.80 

121 นายนันทน

ภสัปชชามูล 

การบริหาร

สาธารณสุข  

10 ส.ค. 

59 

ปจจัยที่มีผลตอความยึดมัน่ผกูพนัตอ

องคการของพนกังานกระทรวง

สาธารณสุขในจังหวัดหนองบัวลําภ ู

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบณัฑติศึกษา) 

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-

กนัยายน 2559  

0.80 

122 นายปุลวัชร   

อาจโยธา 

การบริหาร

สาธารณสุข  

8 ก.ย. 

59 

ปจจัยการบริหารและกระบวนการ

บริหารทีม่ีอทิธิพลตอการปฏบิัติงาน

ของคณะกรรมการเฝาระวังสอบสวน

เคลือ่นที่เร็ว (SRRT) เครือขายระดับ

ตําบล พืน้ที่ติดเขตชายแดนแมน้ําโขง 

จังหวัดมุกดาหาร  

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - 

เมษายน 2560 

0.80 

123 นางสาวพนม

ภรณ   เพช็

รตะกั่ว 

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต  

8 ก.ย. 

59 

การปรับปรุงสขุาภิบาลอาหารใน

ครัวเรือน บานตะกั่วปา ตําบลตะกั่วปา 

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - 

เมษายน 2560 

0.80 

124 นางสาววัชรา

ภรณ   วงศ

คูณ 

สุขศึกษาและ

การสงเสริม

สขุภาพ 

29 ก.ย. 

59 

ผลของโปรแกรมสงเสรมิสขุภาพ  โดย

ใชสนุทรียสนทนารวมกบัทฤษฎสีราง

แรงจูงใจในการปองกนัโรค และแรง

สนบัสนนุทางสังคม ตอพฤติกรรมการ

ปองกนัวัณโรคของผูดูแล อําเภอกุฉิ

นารายณ จังหวัดกาฬสนิธุ 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 9 ฉบับที่ 2  กนัยายน - ธันวาคม  

2559 

0.80 

125 นางสิริกัญญา   

วงศกาฬสินธุ 

 การบริหาร

สาธารณสุข 

13 ต.ค. 

59 

 ปจจัยที่มผีลตอคณุภาพชีวิตการ

ทํางานของเภสชักรโรงพยาบาลชมุชน

เขตสขุภาพที ่8  

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบณัฑติศึกษา)  

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ปที่ 17 ฉบับที่ 1  มกราคม-มนีาคม  

2560 

0.80 
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ลําดับ

ที ่

ชือ่-สกุล นศ. สาขาวิชา วันสําเร็จ

การศึกษา 

ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

126 นางสาว

กนกวรรณ   

ศรีมวง 

อนามัย

สิ่งแวดลอม   

15 มิ.ย. 

60 

ประสิทธิภาพการดูดซับสีจากน้ําเสีย

ยอมไหมโดยใชเถาบิทมูนิสัเคลือบเฟอร

ริกคลอไรด 

วารสารวิจัย มข. ฉบับบณัฑิตศึกษา ปที่ 

17 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – 

กันยายน 2560 

0.80 

127 นางสาวหทัย

ทิพย   เจริญ

ศรี 

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

แผน ก แบบ ก 

2 

27 ก.ค. 

60 

ความชกุของความเสี่ยงตอการฆาตัว

ตายและปจจัยที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง

ตอการฆาตัวตายของประชากร อําเภอ

บานตาก จังหวัดตาก 

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบณัฑติศกึษา) 

 ปที1่7 ฉบับที3่ เดือนกรกฎาคม– 

กนัยายน2560 

0.80 

128 นายศิวานนท   

รัตนะกนกชัย 

ชีวสถติ ิ 8 ก.ย. 

59 

ความเสี่ยงของการไดรับโปรเจสเตอโรน

เพื่อปองกนัการคลอดกอนกําหนดตอ

การเกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ: การ

ทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและ

การวิเคราะหเมตตา   

ศรีนครินทรเวชสาร คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 31 ฉบับที่ 6 

เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม  2559 

0.80 

129 นางสาว

อดิษา สังขะ

ทิพย 

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต  

10 ส.ค. 

59 

พฤตกิรรมการบริโภคอาหารและภาวะ

โภชนาการของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา

ตอนตน โรงเรียนในตําบลกุดปลาดุก 

อําเภอชืน่ชม จังหวัดมหาสารคาม 

วารสาร วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ปที ่19 ฉบับ

ที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  

2560 

0.80 

130 นางสาวกร

ทิพย จี้เพชร 

ชีวสถติ ิ 10 ส.ค. 

59 

Association between Pesticide 

Use and Cholangiocarcinoma” 

Asian pacific Journal of Cancer 

Prevention  

the Asian Pacific Journal of 

Cancer Prevention,  

UICC-Asia Regional Office/APOCP 

Coordination ,Vol17 , 2016 

1.00 
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รายงานผลตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2561  

                                                                         (  ) รอบ 1 (มิย.61)  ( ) รอบ 2 (30 กย.61) 

ตัวช้ีวัดที่ 5  ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ผลรวมถวงน้ําหนัก) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัย บริการ

วิชาการ และ 

                            บัณฑิตศึกษา 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายเกียรติศักดิ์  เกวใจ 

โทรศัพท :  42829 โทรศัพท :   44580 

 ระดับคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

35 40 45 50 55 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ปการศึกษา 

2558 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 

ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ี

ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ผลรวมถวงน้ําหนัก) 

72.45 55.22 58.65 

    ขอมูลผลการดําเนินงาน    
 

คาน้ําหนัก จํานวนผลงาน คะแนนถวง
0.10 0 0 

0.20 1 0.2 
0.40 28 11.2 

0.60 41 24.6 

0.80 68 54.4 

1.00 3 3 
รวม 141 93.4 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท ท้ังหมด (คน) 

164 

คิดเปนรอยละ 58.65  
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ที ่ ช่ือ-สกลุ นศ. สาขาวิชา วนัสําเร็จ

การศกึษา 

ช่ือบทความ ชื่อวารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

1 นางสาวศรีแพร   

วิเศษศรี 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ 

ก 2 

27 ต.ค. 

60 

การปฏิบัตติามขอกําหนดดานความ

ปลอดภัยในหองปฏิบตัิการ

วิทยาศาสตรของนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง 

การประชุมวิชาการ : การประชมุนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศกึษาแหงชาติคร้ังที่ 44 

จัดที ่ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อุบลราชธานี :  สภาคณะผูบริหารบัณฑติศึกษา

แหงประเทศไทยรวมกบัมหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี วันที่ 19/10/2560 

0.2 

2 นางสาว

จุฑามาศ   จิว

ดํารงคกุล 

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ 

แผน ก แบบ 

ก 2 

12 ต.ค. 

60 

The influences of alcohol 

marketing on alcohol 

consumption of working aged 

males in Khon Kaen province, 

Thailand. 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Room 1302, 3rd Floors at Arun 

Chirawatkul Building, Public Health 

Faculty,Khon Kaen University Khon Kaen 

:  Faculty of Public Health,  Khon Kaen 

University, Thailand  วันที่ 26/9/2560 

0.4 

3 Mr.THAN 

KYAW SOE    

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ 

แผน ก แบบ 

ก 2 

12 ต.ค. 

60 

Health literacy, social 

determinants and overweight 

and obesity among Middle 

aged women in Myanmar 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Room 1302, 3rd Floors at Arun 

Chirawatkul Building, Public Health 

Faculty,Khon Kaen University Khon Kaen 

:  Faculty of Public Health,  Khon Kaen 

University, Thailand  วันที่ 26/9/2560 

0.4 

4 MissMALIKA   

KONG 

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ 

แผน ก แบบ 

ก 2 

12 ต.ค. 

60 

Sociocultural Determinants 

and Alcohol Use Disorder 

among Working Population in 

Cambodia 

การประชุมวิชาการ : Health Challenges in 

Sustainable Development Goals(SDGs) 

จัดที ่ Faculty of Public Health, Khon 

Kaen University Khon Kaen :  Faculty of 

Public Health, Khon Kaen University  

วันที่ 26/9/2560 

0.4 
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5 Ms.THAZIN 

HLAING 

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Socioeconomic Disparity and 

Incomplete Antenatal Care 

Practices in Kayah State, 

Myanmar 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Takasila Room,Faculty of Public 

Health,KKU,Thailand Khon Kaen :  

Faculty of Public Health,  Khon Kaen 

University, Thailand  วันที ่26/9/2560 

0.4 

6 Mr.SAW NAY   

HTOO 

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Underutilization of antennal 

care services and its 

associated factorsin conflict-

affected areas of Karen state, 

Myanmar 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Taksila Room, Arun Chirawatkul 

Building, Public Health Faculty,Khon 

Kaen University Khon Kaen :  Faculty of 

Public Health,  Khon Kaen University, 

Thailand  วันที่ 26/9/2560 

0.4 

7 Mr.BO BO 

LWIN 

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Perceived Social Norms 

towards Premarital Sexual 

Practice and Associated 

Factors among Myanmar 

Migrant Adolescents in Tak 

Province, Thailand 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Room 1301, 3rd Floors at Arun 

Chirawatkul Building, Public Health 

Faculty,Khon Kaen University Khon 

Kaen :  Faculty of Public Health,  Khon 

Kaen University, Thailand  วันที ่

26/9/2560 

0.4 

8 Mr.HTAY MIN 

OO 

สุขภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Intention to Continue 

Working after the Project End 

and its Associated Factors of 

Voluntary Health Worker of 

the National Malaria Control 

Program, Kayin State 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที่  Takasila Room,Faculty of Public 

Health,KKU,Thailand Khon Kaen :  

Faculty of Public Health,  Khon Kaen 

University, Thailand  วันที่ 26/9/2560 
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9 Mr.SAI 

SAUNG 

KHAM 

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Socioeconomic disparities and 

safe drinking water treatment 

practices in rural areas of 

Southern Shan State, Myanmar 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Room 1307, 3rd Floors at Arun 

Chirawatkul Building, Public Health 

Faculty,Khon Kaen University Khon 

Kaen :  Faculty of Public Health,  Khon 

Kaen University, Thailand  วันที่ 

26/9/2560 

0.4 

10 Ms.NAW 

HNIN EI 

KYAING 

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Malnutrition and its associated 

factors among elderly in rural 

area of Kayin State, Myanmar 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Room 1307, 3rd Floors at Arun 

Chirawatkul Building, Public Health 

Faculty,Khon Kaen University Khon 

Kaen :  Faculty of Public Health,  Khon 

Kaen University, Thailand  วันที ่

26/9/2560 

0.4 

11 Ms.NAN LIN 

KHAM 

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Alcohol use disorders and 

associated factors among 

working age males in Southern 

Shan State, Myanmar 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Room 1302, 3rd Floors at Arun 

Chirawatkul Building, Public Health 

Faculty,Khon Kaen University Khon 

Kaen :  Faculty of Public Health,  Khon 

Kaen University, Thailand  วันที ่

26/9/2560 

0.4 

12 Ms.HKAWN 

MAI 

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Socioeconomic disparity and 

abortion among migrant in 

Thailand-Myanmar border area 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Room 1301, 3rd Floors at Arun  
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     Chirawatkul Building, Public Health 

Faculty,Khon Kaen University Khon 

Kaen :  Faculty of Public Health,  Khon 

Kaen University, Thailand  วันที ่

26/9/2560 

 

13 Ms.NWAY 

NWAY OO 

สุขภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Socioeconomic disparity and 

quality of married life of 

Myanmar migrant women in 

Thai-Myanmar border, Tak 

province, Thailand. 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Room 1301, 3rd Floors at Arun 

Chirawatkul Building, Public Health 

Faculty,Khon Kaen University Khon 

Kaen :  Faculty of Public Health,  Khon 

Kaen University, Thailand  วันที่ 

26/9/2560 

0.4 

14 Mr.SAW 

AUNG TIN 

MYINT 

สุขภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Hypertension and its 

associated factors among 

Myanmar personnel in non-

profit health organizations in 

Tak province, Thailand 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Room 1302, 3rd Floors at Arun 

Chirawatkul Building, Public Health 

Faculty,Khon Kaen University Khon 

Kaen :  Faculty of Public Health,  Khon 

Kaen University, Thailand  วันที ่

26/9/2560 

0.4 

15 Mr.THU YEIN 

WIN  

สุขภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Psychosocial determinants and 

smoking behaviors among 

working aged males in Bago 

Region, Myanmar 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Room 1302, 3rd Floors at Arun 

Chirawatkul Building, Public Health 

Faculty,Khon Kaen University Khon Kaen 

:  Faculty of Public Health,  Khon Kaen 

University, Thailand  วันที่ 26/6/2560 

 

 

 

0.4 
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16 Mr.MIN 

THURA 

AUNG    

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Pesticide Literacy and Pesticide 

Exposure Prevention Practices 

among Farm Workers in Bago 

Region, Myanmar: Cross 

Sectional Analytical Study 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Room 1307, 3rd Floors at Arun 

Chirawatkul Building, Public Health 

Faculty,Khon Kaen University Khon 

Kaen :  Faculty of Public Health,  Khon 

Kaen University, Thailand  วันที ่

26/9/2560 

0.4 

17 Mr.AUNG 

WIN MIN 

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Solid waste management 

practices and their association 

factors among urban 

households in Mon State, 

Myanmar 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Room 1307, 3rd  

0.4 

18 Ms.THIN 

THIN SOE 

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Socio Economic disparity and 

contraceptive practice among 

reproductive age woman in 

Kayin State, Myanmar 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Room 1301, 3rd Floors at Arun 

Chirawatkul Building, Public Health 

Faculty,Khon Kaen University Khon 

Kaen :  Faculty of Public Health,  Khon 

Kaen University, Thailand วันที่ 

26/9/2560 

0.4 

19 Ms.AYE KHIN สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Overweight and obesity and its 

associated factors among 

Myanmar personnel in 

nonprofit health organizations 

in Tak province, Thailand 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Room 1307, 3rd Floors at Arun 

Chirawatkul Building, Public Health 

Faculty,Khon Kaen University Khon 

Kaen :  Faculty of Public Health,  Khon 

Kaen University, Thailand  วันที ่

26/9/2560 
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20 Mr.SAW 

THAN LWIN  

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Stunting and wasting among 0-

5 year-old Myanmar migrant 

children and the associated 

factors in Tak province, 

Thailand 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Room 1307, 3rd Floors at Arun 

Chirawatkul Building, Public Health 

Faculty,Khon Kaen University Khon 

Kaen :  Faculty of Public Health,  Khon 

Kaen University, Thailand  วันที ่

26/9/2560 

0.4 

21 Ms.NAW PUE 

PUE MHOTE 

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Depression and its associated 

risk factors among working 

aged group in Karen state, 

Myanmar 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Room 1301, 3rd Floors at Arun 

Chirawatkul Building, Public Health 

Faculty,Khon Kaen University Khon 

Kaen :  Faculty of Public Health,  Khon 

Kaen University, Thailand  วันที่ 

26/9/2560 

0.4 

22 Ms.SUN THIT 

WAI    

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Socio-economic disparity and 

exclusive breastfeeding 

practices in Rural Kayin State, 

Myanmar 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Room 1307, 3rd Floors at Arun 

Chirawatkul Building, Public Health 

Faculty,Khon Kaen University Khon 

Kaen :  Faculty of Public Health,  Khon 

Kaen University, Thailand  วันที ่

26/9/2560 
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23 Ms.THAZIN 

HTWE  

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Infection and malnutrition 

among pre-school children (3-

5years) in rural area of Mon 

State, Myanmar: A cross 

sectional analytical study. 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Room 1307, 3rd Floors at Arun 

Chirawatkul Building, Public Health 

Faculty,Khon Kaen University Khon 

Kaen :  Faculty of Public Health,  Khon 

Kaen University, Thailand  วันที ่

26/9/2560 

0.4 

24 Mr.SAW 

MYAT LIN 

KYWEL 

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Betel quid chewing situation 

and its associated factors 

among working aged males in 

Kayin State, Myanmar 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Room 1302, 3rd Floors at Arun 

Chirawatkul Building, Public Health 

Faculty,Khon Kaen University Khon 

Kaen :  Faculty of Public Health,  Khon 

Kaen University, Thailand  วันที ่

26/9/2560 

0.4 

25 Mr.AUNG 

ZAW HTIKE 

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Child immunization and its 

associated factors among 0-2 

years old children living in 

Mon State, Myanmar 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Takasila Room,Faculty of Public 

Health,KKU,Thailand Khon Kaen :  

Faculty of Public Health,  Khon Kaen 

University, Thailand  วันที่ 26/9/2560 

0.4 

26 Mr.KYAW 

THU WIN 

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Diabetes Mellitus literacy and 

self-care practices of type 2 

Diabetes Mellitus patients in 

Mon State, Myanmar 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Room 1302, 3rd Floors at Arun 

Chirawatkul Building, Public Health 

Faculty,Khon  
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                                  การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561    78 

ที ่ ชื่อ-สกลุ นศ. สาขาวิชา วนัสําเร็จ

การศกึษา 

ชื่อบทความ ช่ือวารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

     Kaen University Khon Kaen :  Faculty 

of Public Health,  Khon Kaen 

University, Thailand  วันที่ 26/9/2560 

 

27 Mr.MIN 

ZAYAR LINN 

สขุภาพ

ระหวาง

ประเทศ แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

Socio economics disparities 

and incompleted child 

immunization in Kayin State, 

Myanmar 

การประชุมวิชาการ : International 

Conference Health Challenges in 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

จัดที ่ Taksila Room, Arun Chirawatkul 

Building, Public Health Faculty,Khon 

Kaen University Khon Kaen :  Faculty 

of Public Health,  Khon Kaen 

University, Thailand  วันที่ 26/9/2560 

0.4 

28 นายทรงเกียรต ิ  

ดวงสะด ี

สขุศกึษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน 

ก แบบ ก 2 

(โครงการ

พิเศษ) 

27 ต.ค. 

60 

การพัฒนารูปแบบการปองกนั

อุบตัิภัยจากการจราจรโดยการ

เสริมสรางพลังอํานาจในกลุม

ผูสูงอายุตําบลบึงกาฬ    อําเภอเมอืง

บึงกาฬ    จังหวัดบึงกาฬ 

การประชุมวิชาการ : ATRANS 

(SYMPOSIUM) ANNUAL CONFERENCE 

จัดที ่ RADISSION BLU PLAZA HOTEL 

BANGKOK THAILAND :  ASIAN 

TRANSPORTATION RESEARCH SOCIETY  

วันที ่18/8/2560 

0.4 

29 นางสาว

ปยนนัท   สภุ

รัตนกลู 

ชีวสถติ ิแผน 

ก แบบ ก 2 

15 ก.พ. 

61 

การพัฒนาการใชหลกัฐานเชิง

ประจักษในการใหบริการดาน

สขุภาพมารดาและทารกแรกเกิด: 

การวิเคราะหใหมโดยใช 

Interrupted time series ในขอมลู

การศึกษาแบบกอนและหลังใน

สถานพยาบาลของไทยในโครงการ 

SEA-ORCHID 

การประชุมวิชาการ : การบริหารจัดการ

บริการพยาบาลในการขบัเคลื่อนประเทศสู 

Thailand 4.0 จัดที่  โรงแรมลายทอง 

อุบลราชธานี :  สมาคมพยาบาลแหงประเทศ

ไทย (ในพระราชูปถมัภสมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนี) วันที่ 24-25 สิงหาคม 

24560 

0.4 

30 นางสาวพิทยา

รัตน   ปาน

เนาว 

โภชนศาสตร

เพื่อสขุภาพ 

30 มิ.ย. 

59 

“ผลของการประยุกตใชทฤษฏีการ

รับรูความสามารถดวยตนเองและ

แรงสนบัสนนุทางสังคมรวมกบัการ

ใหโภชนศกึษาเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมในการปองกนัโรคฟนผุใน

นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่6 

จังหวัดขอนแกน”  

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20 ฉบับที่ 

2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  2560 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ นศ. สาขาวิชา วนัสําเร็จ

การศกึษา 

ชื่อบทความ ช่ือวารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

31 นางสาวปรียา

ภรณ พุมกระ

จันทร 

สาธารณสุขศา

สตรมหา

บัณฑติ  

10 ส.ค. 

59 

ปจจัยที่สมัพนัธกบัพฤตกิรรมการใช

ยาของผูปวยเบาหวานชนดิที ่2 

ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภมูิ 

จังหวัดสกลนคร  

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20 ฉบับที่ 

2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 

0.6 

32 นางสาว

ปยนนัท   ยะ

ภักด ี

สาธารณสุขศา

สตรมหา

บัณฑติ  

8 ก.ย. 59 การปนเปอนของสารสเตียรอยดใน

ผลิตภณัฑเสรมิอาหารและยาที่ไมมี

ขอบงใชทางการแพทยของผูปวย

โรคเบาหวานโรงพยาบาลปลาปาก 

อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20 ฉบับที่ 

2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 

0.6 

33 นางสาวณัฐขว

รรณ เหลา

สุวรรณ 

สาธารณสุขศา

สตรมหา

บัณฑติ แผน 

ก แบบ ก 2 

13 ต.ค. 

59 

ปจจัยที่สมัพนัธกบัการติดเชือ้พยาธิ

ใบไมตับซ้ําในประชาชน จังหวัด

นครพนม 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 20 ฉบับที่ 

2  พฤษภาคม - สิงหาคม  2560 

0.6 

34 นางสาว

เสาวลักษณ   

โพธา 

 วิทยาการ

ระบาด แผน 

ก แบบ ก 2  

13 ต.ค. 

59 

ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัคุณภาพ

ชีวิตของผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบ

เชือ้รายใหม 

ในเขตพืน้ทีส่าธารณสขุที ่3 จังหวัด

อุบลราชธาน ี

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20 ฉบับที่ 

2  พฤษภาคม-สิงหาคม  2560 

0.6 

35 นางสาว

ประสพสุข   จุ

รุทา 

สาธารณสุขศา

สตรมหา

บัณฑติ แผน 

ก แบบ ก 2 

13 ต.ค. 

59 

ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการเขารับการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและ

ทวารหนักของประชากรอายุ 50-70 

ป ในตําบลกุดน้ําใส อําเภอพนมไพร 

จังหวัดรอยเอ็ด 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 

 ปที ่20 ฉบับที่ 2  เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  

2560 

0.6 

36 นางสาวมน

ชนก   ธุระ

นนท 

 

สาธารณสุขศา

สตรมหา

บัณฑติ แผน 

ก แบบ ก 2 

13 ต.ค. 

59 

ปจจัยที่มผีลตอการเลี้ยงลกูดวยนม

แมเพียงอยางเดียวนอยกวา 6 เดือน 

ของหญิงหลังคลอด ในอําเภอภพูาน  

จังหวัดสกลนคร 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร   ปที่ 20 ฉบับที ่

2  พฤษภาคม - สิงหาคม  2560 

0.6 

37 นางสาวเกษตร

สขุ ศขุหงษ

ทอง 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ 

ก 2 

13 ต.ค. 

59 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสขุภาพ

ของชมุชนรอบโรงไฟฟาชีวมวลขนาด 

9.9 เมกะวัตต ตําบลวังสามัคคี 

อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 20 ฉบับที่ 

2  พฤษภาคม - สิงหาคม  2560 

0.6 
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ที ่ ช่ือ-สกลุ นศ. สาขาวิชา วนัสําเร็จ
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ช่ือบทความ ช่ือวารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

38 นางสาววิชุดา   

จันทะศิลป 

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

แผน ก แบบ ก 

2 

13 ต.ค. 59 ปจจัยที่มผีลตอพฤตกิรรมการใช

สารเคมกีําจัดศัตรพูชืของเกษตรกร

ปลูกพริก ตําบลธาตุทอง อําเภอภู

เขียว จังหวัดชัยภูม ิ

  วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 

 ปที ่20 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม-

สิงหาคม  2560 

0.6 

39 นางสาวธนิตา   

อิม่ทรพัย 

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

แผน ก แบบ ก 

2 

27 ต.ค. 59 ความชกุและปจจัยของผูปกครองทีม่ี

ความสมัพนัธกบัการเกิดโรคฟนผุใน

เด็กอายุ 3-5 ป : กรณีศกึษาที่ อําเภอ

อาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 

 ปที ่20 ฉบับที่ 2 เดือน 

พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 

0.6 

40 นางสาวประณิดา   

เลหพล 

วิทยาการระบาด 

แผน ก แบบ ก 

2 

27 ม.ค. 60 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัการเกิดโรค

ไตเร้ือรังในผูปวยที่เขารับการรักษาใน 

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา อําเภอนาวัง จังหวัด

หนองบัวลําภ ู  

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 

20 ฉบับที่ 3 เดือนกนัยายน – 

ธันวาคม 2560 

0.6 

41 นายปยปราชญ   

รุงเรือง 

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

แผน ก แบบ ก 

2 

25 พ.ค. 60 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัพฤตกิรรม

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ของสตร ีอายุ 30 – 60 ป ในตําบล

หนึ่งของอําเภอเมอืง จังหวัดกาฬสนิธุ 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 

หนวยงานเจาของวารสาร   

 ปที ่21 ฉบับที่ 1  มกราคม – 

เมษายน 2560 

0.6 

42 นางสาวณัฐมน    

สมวัน 

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

15 มิ.ย. 60 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัโรคเหงือก

อักเสบของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่

1-3 ในโรงเรียนแหงหนึ่ง อําเภอเชียง

คาน จังหวัดเลย 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 

ปที่ 21 ฉบับที่ 1  มกราคม-

เมษายน 2561 

0.6 

43 นางสาวทิพย

สุคนธ   บุญทอง 

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

แผน ก แบบ ก 

2 

27 ก.ค. 60 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัการเกิดโรค

นิ่วในระบบทางเดินปสสาวะของวัย

ผูใหญ ที่อาศัยอยูที่บานทาไคร – นา

แล ตําบลนาสนีวน อําเภอเมอืงจังหวัด

มกุดาหาร 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 

ปที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – 

เมษายน 2561 
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ช่ือบทความ ช่ือวารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

44 นางสาวสุพัตรา   

พรมนนท 

อนามัย

สิ่งแวดลอม  

8 ก.ย. 59 สถานการณการใชสารเคมกีําจัด

ศัตรูพชืของเกษตรกร ตําบลดงกลาง 

อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภมู ิ  

วารสารการสงเสริมสขุภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอม ปที่ 41 ฉบับที่ 

2 เมษายน - มถินุายน 2561 

0.6 

45 นายณัฎฐากร   

พลเขต 

อนามัย

สิ่งแวดลอม  

8 ก.ย. 59 ความเขมของแสงสวางในหองเรียนของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี 

วารสารการสงเสริมสขุภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอม ปที่ 40 ฉบับที่ 

4 ตลุาคม - ธันวาคม 2560 

0.6 

46 นางสาวธีรพร   

อุตรัศม ี

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต  

8 ก.ย. 59 การปนเปอนของสารสเตียรอยดในยา

แผนโบราณที่ไมไดขึน้ทะเบียนใน

ครัวเรือน กรณีศึกษา: เทศบาลตําบลคู

สะคาม อําเภอวานรนิวาส จังหวัด

สกลนคร   

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  ปที่ 

20 ฉบับที่ 1 มกราคม - 

เมษายน 2560 

0.6 

47 นางสาวจนัญญา   

โหงนคํา 

 สขุศึกษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

13 ต.ค. 59 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมสขุภาพเพือ่ลดน้ําหนกัใน

อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมูบาน 

อําเภอปทมุราชวงศา จังหวัด

อํานาจเจริญ 

วารสารการสงเสริมสขุภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอม ปที่ 40 ฉบับที่ 

3 กรกฏาคม-กนัยายน 2560 

0.6 

48 นางสาววจี   ทิ้ง

ชั่ว 

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

แผน ก แบบ ก 

2  

13 ต.ค. 59 การเปรียบเทียบการจัดการขยะของ

ประชาชนระหวางพื้นทีม่ีระบบจัดเกบ็

ขยะ และพื้นที่ไมมีระบบจัดเก็บขยะ 

อําเภอกสุมุาลย จังหวัดสกลนคร 

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 

20 ฉบับที่ 3 กนัยายน-ธันวาคม 

2560 

0.6 

49 นางสาวศุภิสรา   

ปาเขียว 

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต  

27 ต.ค. 59 พฤตกิรรมการสั่งใชยาปฏชิีวนะของ

เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ

ตําบล อําเภอชมุแพ จังหวัดขอนแกน  

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 

20 ฉบับที่ 3 เดือน กนัยายน – 

ธันวาคม 2560 

0.6 

50 นางสาวธนาภรณ   

สาส ี

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

แผน ก แบบ ก 

2 

27 ก.ค. 60 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัพฤตกิรรม

การดูแลเทาของผูปวยเบาหวานชนิดที ่

2 ตําบลคําบอ อําเภอวาริชภมูิ จังหวัด

สกลนคร 

วารสารโรงพยาบาลสกลนครปที2่1 

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน 

2561 

0.6 

51 นางสาว จารุณี  

บุญไชย 

การบริหาร

สาธารณสุข  

10 ส.ค. 59 การมสีวนรวมของผูนําชมุชนในการ

จัดการมลูฝอยในเขตเทศบาลนคร

ขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน 

 

วารสารการสงเสริมสขุภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอม ปที่ 40 ฉบับที่ 

3 กรกฏาคม-กนัยายน 2560 
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52 นางสิริลกัษณ  

วาริยศ 

การบริหาร

สาธารณสุข  

10 ส.ค. 59 ปจจัยที่มผีลตอการปฏิบตัิงานของ

สมาชกิทมีหมอครอบครัวระดับตําบล 

จังหวัดขอนแกน 

วารสารสํานักงานปองกนัควบคุม

โรคที่ 7 ขอนแกน ปที่ 24 ฉบับที่ 2 

เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 

2560  

0.6 

53 นางภคอร โจทย

กิ่ง 

การบริหาร

สาธารณสุข  

10 ส.ค. 59 การมีสวนรวมในการปองกันควบคุมโรค

ไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสขุ

ประจําหมูบานชมุชนสามเหลี่ยม

เทศบาลนครขอนแกน 

วารสารสํานักงานปองกนัควบคุม

โรคที ่7 ขอนแกน ปที่ 24 ฉบับที่ 2 

เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 

2560  

0.6 

54 นางสาววรดา   

มาลา 

การบริหาร

สาธารณสุข 

8 ก.ย. 59 การดูแลสขุภาพตนเองของผูปวย

เบาหวานในเขตพืน้ที่โรงพยาบาล

สงเสรมิสขุภาพตําบลหวยมะหร่ี ตําบล

โนนเมอืง อําเภอโนนสัง จังหวัด

หนองบัวลําภู 

วารสารสํานักงานปองกนัควบคุม

โรคที ่7 ขอนแกน ปที่ 24 ฉบับที่ 1 

เดือน มกราคม  ถึง เมษายน พ.ศ. 

2560  

0.6 

55 นายเสกสรร    

นาสมจิตร 

ชีวสถติิ แผน ก 

แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

10 ส.ค. 60 ความสมัพนัธระหวางการเลี้ยงลูกดวย

นมแมกับการเกิดภาวะน้ําหนักเกนิ

และโรคอวนในเด็กในกลุมประเทศ

รายไดต่ําถึงปานกลาง: การทบทวน

วรรณกรรมอยางเปนระบบและการ

วิเคราะหเมตตา 

วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา 

บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 18 

ฉบับที่ 1 มกราคม – มนีาคม 2561 

0.6 

56 นางสาวปญจมา

พร   รัตนหน 

การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ ก 

2 (โครงการ

พิเศษ) 

1 ก.ย. 60 แรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบตัิงานของ

เจาพนักงานทนัตสาธารณสขุที่

ปฏบิัติงานในโรงพยาบาลสงเสริม

สขุภาพตําบล จังหวัดสกลนคร 

วารสารทันตาภบิาล วิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรนิธร จังหวัด

ขอนแกน ปที่ 29 ฉบับที่ 1  

มกราคม - มถินุายน  2561 

0.6 

57 นางเพชรสมร   

ไพรพยอม 

การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ ก 

2  

1 ก.ย. 60 ปจจัยที่มผีลตอการพฒันาระบบ

บริการสขุภาพระดับตําบลของ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม

สขุภาพตําบล จังหวัดหนองคาย 

วารสารวิจัยคณะสาธารณสขุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

10 ฉบับที่ 3  กรกฏาคม - 

กนัยายน  2560 

0.6 

58 นายสุปรชีา   

โกษารักษ 

สขุศกึษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

1 ก.ย. 60 ผลของโปรแกรมทนัตสขุศึกษาเพื่อ

สงเสรมิพฤตกิรรมการปองกนัโรคปริ

ทนัตของอาสาสมัครสาธารณสขุใน

อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

วารสารทันตาภบิาล วิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรนิธร  จังหวัด

ขอนแกน ปที่ 28 ฉบับที่ 2  

กรกฎาคม - ธันวาคม  2560 

 

 

 

0.6 
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ที ่ ช่ือ-สกลุ นศ. สาขาวิชา วนัสําเร็จ
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น้ําหนกั 

59 นางสาวรยาตร ี  

ภูวชนิพงศ 

โภชนศาสตรเพือ่

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

29 ก.ย. 60 พฤตกิรรมการบริโภคอาหารที่มี

แคลเซียมของนกัศกึษาวิทยาศาสตร

บัณฑติ คณะสาธารณสขุศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วารสารวิจัยสาธารณสขุศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 10 

ฉบับที่ 3  กรกฎาคม - กนัยายน  

2560 

0.6 

60 นางสาวกุลธิดา   

ไชยกลุ 

ชีวสถติิ แผน ก 

แบบ ก 2 

29 ก.ย. 60 ประสิทธิผลของโพลิโคซานอลตอ

ระดับไขมนัในเลือดและการเกาะกลุม

ของเกล็ดเลือดในผูใหญที่ไมเคยเปน

โรคหลอดเลอืดหัวใจ: การทบทวน

วรรณกรรมอยางเปนระบบและการ

วิเคราะหอภมิาน 

วารสารวิจัยสาธารณสขุศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 10 

ฉบับที่ 3 กรกฎา-กนัยายน 2560 

0.6 

61 นางสาวณัฐธยาน   

ศรีหาวงษ 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 

2 

29 ก.ย. 60 สถานการณสขุาภบิาลอาหารในตลาด

นัดอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัยสาธารณสขุศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 10 

ฉบับที่ 3  กรกฏาคม-กนัยายน  

2560 

0.6 

62 นางสาว

กรรณกิาร   

เบ็ญจวนิช 

การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ ก 

2 (โครงการ

พิเศษ) 

12 ต.ค. 60 สนุทรียทกัษะผูนําทีม่ผีลตอบทบาทใน

การควบคุมกํากบัการดําเนนิงานตาม

โครงการของผูอํานวยการโรงพยาบาล

สงเสรมิสขุภาพตําบล จังหวัดกาฬสนิธุ 

วารสารการพัฒนาสขุภาพชมุชน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ภาควิชา

เวชศาสตรชุมชน คณะ

แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 5 ฉบับ

ที่ 4  ตุลาคม - ธันวาคม  2560 

0.6 

63 นายวีรวุฒิ   

พุทธาอามาตย 

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

แผน ก แบบ ก 

2 (โครงการ

พิเศษ) 

12 ต.ค. 60 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัความลาชา

ในการรักษาผูปวยวัณโรคปอดเสมหะ

พบเชือ้รายใหม จังหวัดบึงกาฬ 

วารสารวิจัยสาธารณสขุศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 10 

ฉบับที่ 3  กรกฎาคม-กนัยายน  

2560 

0.6 

64 นางสาวจุติมา   

ดอกไมพวง 

ชีวสถติ ิแผน ก 

แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

12 ต.ค. 60 การเปรียบเทียบวัสดุเคลือบหลมุและ

รองฟนชนิดกลาสไอโอโนเมอรและ

ชนิดเรซนิสําหรับการยึดติดและการ

ปองกนัฟนผุในฟนกรามแทซี่ที1่และ

ฟนกรามแทซี่ที2่: การทบทวน

วรรณกรรมอยางเปนระบบ 

วารสารทันตาภบิาล วิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรนิธร จังหวัด

ขอนแกน ปที่ 29 ฉบับที่ 1  

มกราคม-มถินุายน  2561 
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65 นางสาวศศิมา

ภรณ  ชาญธีระ

ประวัติ 

โภชนศาสตรเพือ่

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

27 ต.ค. 60 ความรู ทัศนคติ และพฤตกิรรมการ

บริโภคผักของนกัศึกษาระดับปริญญา

ตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วารสารวิจัยสาธารณสขุศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 10 

ฉบับที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม  2560 

 

0.6 

66 นายวิสุทธ์ิ   มชั

ปาโต 

โภชนศาสตรเพือ่

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

27 ต.ค. 60 ประสิทธิผลการใหโภชนบําบัดใน

ผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวย

การฟอกเลือดโดยเครื่องไตเทียม 

วารสารวิจัยสาธารณสขุศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 10 

ฉบับที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม  2560 

0.6 

67 นางสาวนิตติยา

พร   แพงคํา 

สขุศกึษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

27 ต.ค. 60 ผลของโปรแกรมการเสรมิสรางพลัง

อํานาจแกผูดูแลผูปวยโรคหัวใจพิการ

แตกําเนิดที่ไดรับการผาตัดหัวใจเพื่อ

ปองกนัภาวะแทรกซอนหลังการผาตัด 

การพัฒนาสขุภาพชมุชน

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ภาควิชาเวช

ศาสตรชมุชน คณะแพทยศาสตร ป

ที่ 5 ฉบับที่ 4  ตลุาคม-ธันวาคม  

2560 

0.6 

68 นางสาวยุภารัตน   

ทมุแกว 

สขุศกึษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

27 ต.ค. 60 ผลของโปรแกรมทนัตสขุศึกษาเพื่อ

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมในการปองกนั

โรคเหงือกอกัเสบของนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปที ่6  โรงเรียน

ประถมศกึษาอําเภอเวียงเกา  จังหวัด

ขอนแกน 

วารสารทันตาภบิาล วิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรนิธร จังหวัด

ขอนแกน ปที่ 29 ฉบับที่ 1  

มกราคม-มถินุายน  2561 

0.6 

69 นางสาวนัทชา   

นารมย 

ชีวสถติ ิแผน ก 

แบบ ก 2 

15 ก.พ. 61 วิธีการทางสถติิในงานวิจัยที่มผีลลัพธ

หลักเปนการตายในการศึกษาระยะ

ยาว (Statistical methods in 

research with outcome of 

mortality data in longitudinal 

study) 

วารสารวิจัยสาธารณสขุศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 10 

ฉบับที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม  2560 

0.6 

70 Mr.HLA   MOE ชีวสถติ ิแผน ก 

แบบ ก 1 

10 เม.ย. 61 Anaesthetic techniques for 

caesarean section and 

pregnancy outcomes 

วารสารวิจัยสาธารณสขุศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 11 

ฉบับที่ 1  มกราคม - มนีาคม  

2561 

0.6 

71 นางสาวนภาลัย   

พนูศิร ิ

สขุศกึษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2  

13 ต.ค. 59 ผลของโปรแกรมทนัตสขุศึกษาในการ

ปองกนัโรคฟนน้ํานมผ ุของเดก็กอน

วัยเรียน ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอกดุรัง 

จังหวัดมหาสารคาม 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน 

พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 

 

0.8 
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72 นางสาวเบญจา   

ลาหนองแคน 

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

แผน ก แบบ ก 

2 

27 ต.ค. 59 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัภาวะ

น้ําหนกันอยของเด็กอายุ 3-5 ป ที่

อาศัยอยูในอําเภอน้ําพอง จังหวัด

ขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ สํานกังานสาธารณสขุ

จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2  

เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  

2560 

0.8 

73 นางสาวธัญญ

ลกัษณ   ทอน

ราช 

 โภชนศาสตร

เพื่อสขุภาพ 

แผน ก แบบ ก 

2 

27 ต.ค. 59 ภาวะน้ําหนกัเกนิและอวนเปนปจจัย

เสี่ยงตอภาวะไตรกลีเซอไรดในเลือดสูง

ในบุคลากรกลุมคนงานของ คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบ

สขุภาพ  สํานกังานสาธารณสขุ

จังหวัดกาฬสินธุ  ปที่ 10 ฉบับท ี2 

เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 

2560 

0.8 

74 นายรังสรรค   

แสงโทโพ 

การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ ก 

2 

13 ต.ค. 59  แรงจูงใจที่มีอทิธิพลตอการปฏิบตัิงาน

ตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสขุ  

พ.ศ.2535  ของเจาหนาที่ผูรับผดิชอบ

ในองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด

มหาสารคาม 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560  

0.8 

75 นายวิทยา   จันต ุ  สขุศึกษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

13 ต.ค. 59 ผลของโปรแกรมการใหสขุศึกษาโดย

การประยุกตใชแรงจูงใจในการปองกนั

โรครวมกบั 

แรงสนับสนนุทางสังคมดวยการใชสือ่

สรภัญญะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม

สขุภาพของผูปวยโรคพยาธิใบไมตบั 

ตําบลละหานนา  อําเภอแวงนอย  

จังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560  

0.8 

76 นายสุรเกียรต ิ  สี

สาร 

สขุศกึษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

13 ต.ค. 59 ประสิทธิผลของโปรแกรมทนัตสขุ

ศึกษาโดยการประยุกตใชทฤษฎีแบบ

แผนความเชื่อดานสขุภาพรวมกับแรง

สนบัสนนุทางสังคมในการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมการดูแลสขุภาพชองปาก 

ของหญิงตั้งครรภในวัยรุนทีม่าฝาก

ครรภโรงพยาบาลโกสมุพสิัย อําเภอ

โกสมุพสิัย จังหวัดมหาสารคาม 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560  

0.8 

77 นางสาววรารัตน   

โสวรรณ ี

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 

2 

13 ต.ค. 59 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ

สขุาภบิาลอาหารของแผงลอย

จําหนายอาหารในเขตเทศบาล เมือง

นครพนมจังหวัดนครพนม 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพสํานกังานสาธารณสุข

จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 

เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 

0.8 
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78 พนัจาตรีหญิงพูล

ผล   ดอนหอมด ี

สขุศกึษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

13 ต.ค. 59 ผลของการประยุกตใชขัน้ตอนการ

เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม รวมกับสือ่

พืน้บาน “หมอลํากลอน”ในการ

ปองกนัโรคพยาธิใบไมตับ กลุมเสี่ยงสูง

ริมอางเก็บน้ําแกงเลิงจาน  จังหวัด

มหาสารคาม 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560  

0.8 

79 นางสาวไพวัลย   

กานา 

สขุศกึษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

13 ต.ค. 59 ผลของการประยุกตแบบแผนความ

เชือ่ดานสขุภาพรวมกับแรงสนับสนนุ

ทางสังคมตอการสงเสรมิพฤติกรรม

การตรวจเตานมดวยตนเองของสตรี

วัยเจริญพันธุ อําเภอสชีมพ ู จังหวัด

ขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560  

0.8 

80 นางสาวฐิรพร   

ไพศาล 

ชีวสถติิ แผน ก 

แบบ ก 2 

27 ม.ค. 60 ตัวแบบทํานายอุบัตกิารณการเกิดโรค

มอื เทา ปาก จากขอมลูผูปวยราย

เดือน และปจจัยดานสภาพ

ภมูิอากาศ   

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ สํานกังานสาธารณสขุ

จังหวัดกาฬสินธุ  ปที่ 10 ฉบับที ่3 

กนัยายน-ธันวาคม 2560 

0.8 

81 นายภวดล   

โสภารุงเรือง 

ชีวสถติ ิ 15 มิ.ย. 60 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัการเกิด

ความคลาดเคลือ่นจากการสั่งใชยา

ของพยาบาลวิชาชีพนอกเวลา ณ 

แผนกอบุตัิเหตุและฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลชมุชนแหงหนึ่งในภาค

อสีาน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพสํานกังานสาธารณสุข

จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 3 

เดือนกนัยายน – ธันวาคม 2560 

0.8 

82 Mr.INPANH   

INTHIRATH 

การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ข 

27 ก.ค. 60 แรงจูงใจที่มีความสมัพนัธกับการ

ปฏบิัติงานปองกนัและควบคุม 

โรคไขเลอืดออกของเจาหนาที่

สาธารณสุขอําเภอ จังหวัดอัดตะปอ

สปป.ลาว 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพสํานกังานสาธารณสุข

จังหวัดกาฬสินธุปที ่11 ฉบับที่ 1 

เดือนมกราคม – เมษายน 2561 

0.8 

83 นายพงษพัฒน   

ธรรมธุระสาร 

โภชนศาสตรเพือ่

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

27 ก.ค. 60 ผลของการออกกําลังกายแกวงแขน

รวมกับการควบคมุอาหารและการใช

ยาโดยการสนบัสนนุของครอบครัวตอ

ระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวย

เบาหวานชนิดที่ 2 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพสํานกังานสาธารณสุข

จังหวัดกาฬสินธุปที ่11 ฉบับที่ 1 

เดือนมกราคม – เมษายน 2561 

 

 

 

0.8 
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84 นางสาวภัทร

วรรณ   ชนินอก 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 

2 

13 ต.ค. 59 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัโรคที่เกดิ

จากอาหารเปนสื่อในประชาชน  

อําเภอหนองหนิ  จังหวัดเลย 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560  

0.8 

85 นางนิตยา   

ลกัษณะภาวรรณ 

การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ ก 

2 

13 ต.ค. 59 การสนับสนนุจากองคการและ

คุณลกัษณะสวนบุคคลทีม่อีิทธิพลตอ

ความยึดมัน่ผกูพนัตอองคการ ของ

พยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชมุชน

แหงหนึ่ง  ในจังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560  

0.8 

86 นางจลีรัตน   

ยอดสงา 

 สขุศึกษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

13 ต.ค. 59 ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมสขุภาพโดยการประยุกตใช

วิถีธรรมชาตบิําบัดรวมกับแนวคิด

กํากับตนเองเพือ่ควบคุมน้ําหนกัผู

ชวยเหลอืคนไขทีม่ภีาวะน้ําหนักเกนิ 

โรงพยาบาลขอนแกน. 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560  

0.8 

87 นางสาวอภิชญา   

จําปาวงค 

 สขุศึกษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

13 ต.ค. 59 ผลของโปรแกรมสงเสรมิสขุภาพดวย

การประยุกตการแพทยทางเลือกตอ

การดูแลตนเอง เพื่อลดระดบัไขมนัใน

เลือดในผูปวยที่มภีาวะไขมนัในเลอืด

ผิดปกติ โรงพยาบาลกุดชมุ จังหวัด

ยโสธร 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560  

0.8 

88 นายภาณุพงษ   

ชาเหลา 

 การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ ก 

2  

13 ต.ค. 59 สถานการณและปจจัยที่มี

ความสมัพนัธกบัภาวะน้ําหนกัเกนิและ

โรคอวนของบุคลากรสาธารณสขุใน

โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบล 

จังหวัดสกลนคร 

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนน ีนครราชสมีา ปที่ 23 ฉบับที่ 

2 เดือน  กรกฏาคม-ธันวาคม 

2560 

0.8 

89 นางสาวปทมพร   

กิตติกอง 

อาชีวอนามัย

และความ

ปลอดภัย แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ก.ค. 60 การศึกษาระดับเสียงและอาการ

ผิดปกติจากการสมัผสัเสียงของ

พนักงาน โรงงานผลิตกระดาษ 

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามปที่ 37 

ฉบับที่ 1  มกราคม-กมุภาพนัธ  

2561 

0.8 

90 นางประภัสสร   

ชาลคีาร 

การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ข 

27 ก.ค. 60 แรงจูงใจที่มีผลตอการดูแลผูสูงอายุ

ระยะยาวของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบล 

จังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพสํานกังานสาธารณสุข

จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 1 

เดือน มกราคม – เมษายน 2561 

0.8 
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91 นางสาวศิรินันท   

สขุศร ี

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต  

27 ก.ค. 60 ความรอบรูดานสขุภาพและการดูแล

ตนเองทมีีความสมัพนัธกบัคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมือง

อํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 

วารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) 

 ปที1่7 ฉบับที่ 4เดือน ตลุาคม – 

ธันวาคม 2560 

0.8 

92 นางนิตยา   

ลกัษณะภาวรรณ 

การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ ก 

2 

13 ต.ค. 59 การสนับสนนุจากองคการและ

คุณลกัษณะสวนบุคคลทีม่อีิทธิพลตอ

ความยึดมัน่ผกูพนัตอองคการ ของ

พยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชมุชน

แหงหนึ่ง  ในจังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560  

0.8 

93 นางสาวสะ

ใบทอง   หาญบุง

คลา 

วิทยาการระบาด 

แผน ก แบบ ก 

2 

10 ส.ค. 60 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัการติดเชือ้

มาลาเรียที่เปนโรคประจําถิ่นในจังหวัด

ราชบุร ีป พ.ศ. 2558 

วารสารควบคุมโรค  กรมควบคมุ

โรค กระทรวงสาธารณสขุ ปที่ 43 

ฉบับที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม  2560

ปที่ 43 ฉบับที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม  

2560 

0.8 

94 นางสาวปวีณา   

นามโคตร 

ชีวสถติ ิแผน ก 

แบบ ก 2 

10 ส.ค. 60 ประสิทธิผลของวิธีการทางสุขศึกษาใน

การปองกนัการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ: 

การทบทวนวรรณกรรมอยางเปน

ระบบและการวิเคราะหเมตตา  

ศรีนครินทรเวชสาร ฝายวิชาการ 

คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.

ขอนแกน ปที่ 32 ฉบับที่ 4  

กรกฎาคม - สิงหาคม  2560 

0.8 

95 นางชัยภรณ   

โพธิผล 

การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ข 

(โครงการพิเศษ) 

10 ส.ค. 60 การดูแลผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง

ของเจาหนาที่สาธารณสขุ เครือขาย

บริการสขุภาพบานไผ-โนนศิลา 

จังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร

สาธารณสุข  สํานกังานสาธารณสขุ

จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 1  

มกราคม-เมษายน  2561 

0.8 

96 นายคณพศ   

แตงเมือง 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 

2 

10 ส.ค. 60 ปรมิาณและชนิดเชือ้ราในอากาศหอง

ทนัตกรรม กรณีศกึษาโรงพยาบาล

ชมุชน 

วารสารสํานักงานปองกนัและ

ควบคมุโรคที ่๗ ขอนแกน ปที ่25 

ฉบับที่ 3  มกราคม - เมษายน  

2561 

0.8 

97 นางสาวจุลจิลา   

หนิจําปา 

วิทยาการระบาด 

แผน ก แบบ ก 

2 

1 ก.ย. 60 การเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาของ

โรคไขเลอืดออกในพืน้ที่

กรุงเทพมหานครป พ.ศ. 2539-2559 

วารสารควบคุมโรค กรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสขุ ปที่ 43 

ฉบับที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม  2560 

 

 

 

 

0.8 
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98 นายสันต ิ  

อุทรังษ 

การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ ก 

2 (โครงการ

พิเศษ) 

1 ก.ย. 60 ปจจัยที่มผีลตอการมีสวนรวมในการ

ปฏบิัติงานสขุศาลาของเจาหนาที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสรมิ

สขุภาพตําบล จังหวัดกาฬสนิธุ 

วารสารวิจัย มข . (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 17 

ฉบับที่ 3  กรกฎาคม-กนัยายน  

2560 

0.8 

99 นายนครนิทร   

ประสิทธ์ิ 

การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ ก 

2 (โครงการ

พิเศษ) 

1 ก.ย. 60 แรงจูงใจและบรรยากาศองคการที่มี

ผลตอการปฏบิัติงานเฝาระวังสอบสวน

เคลือ่นที่เร็วของเจาหนาที่สาธารณสขุ

ในโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบล 

จังหวัดนครราชสมีา 

วารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 18 

ฉบับที่ 2  เมษายน - มถินุายน  

2561 

0.8 

100 นางศิริกุล   ธนู

ชาญ 

การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ ก 

2  

1 ก.ย. 60 ปจจัยที่มผีลตอการปฏิบตัิงานของ

พยาบาลเวชปฏิบัตทิั่วไปใน 

โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบล  ใน

จังหวัดขอนแกน  

วารสาร วิจัย ม ข (ฉบับ บณัฑิต 

ศึกษา) บัณฑติศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 18 

ฉบับที่ 1  มกราคม-มนีาคม  2561 

0.8 

101 นางสาวสิริสา   

เทียมทนั 

การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ ก 

2 (โครงการ

พิเศษ) 

1 ก.ย. 60 ปจจัยที่มผีลตอการดําเนนิงานปองกนั

และควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและ

มะเร็งทอน้ําดขีองเจาหนาที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสรมิ

สขุภาพตําบล  จังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัย  มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) ปที่ 18 ฉบับที่ 1  

มกราคม-มนีาคม  2561 

0.8 

102 นายสุวิชัย   ถา

มลูเลศ 

การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ ก 

2 (โครงการ

พิเศษ) 

1 ก.ย. 60 ปจจัยการบริหารและปจจัยแหง

ความสําเร็จที่มผีลตอการปฏบิัติงาน

เฝาระวังสอบสวนเคลือ่นที่เร็วของ

เจาหนาที่สาธารณสขุในโรงพยาบาล

สงเสรมิสขุภาพตําบล จังหวัด

ขอนแกน 

วารสารสํานักงานปองกนัและ

ควบคมุโรคที ่๗ ขอนแกน ปที ่25 

ฉบับที ่3  มกราคม - เมษายน  

2561 

0.8 

103 นางลักษณา

พรรณ   แกวมูล

มขุ 

การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ข 

(โครงการพิเศษ) 

1 ก.ย. 60 ปจจัยที่มผีลตอการปฏิบตัิงานพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม

สขุภาพตําบล จังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 11 ฉบับที ่1  

มกราคม-เมษายน  2561 

0.8 

104 นางสาววราภรณ   

นนัทวงศ 

การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ข 

(โครงการพิเศษ) 

1 ก.ย. 60 การสนับสนนุจากองคการทีม่ ีผลตอ

การดูแลผูสูงอายุกลุมติดบาน ติดเตียง

ของอาสาสมัครสาธารณสขุประจํา

หมูบาน อําเภอเสลภมู ิ จังหวัด

รอยเอ็ด 

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 1  

มกราคม - เมษายน 2561  

0.8 
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105 นายณัฐวุฒ ิ  

พรศิร ิ

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 

2 

1 ก.ย. 60 ระดับเสียงของหนวยบริการผูปวยใน

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

อุบลราชธาน ี 

วารสารวิจัย  มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 18 

ฉบับที่ 1  มกราคม-มนีาคม  2561 

0.8 

106 นางสาววัชรา

ภรณ   ยุบลเขต 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 

2 

1 ก.ย. 60 เปรียบเทียบคุณสมบตัขิองเชื้อเพลิง

อัดแทงจากขยะเศษใบไมที่ไดจากอัด

ดวยเคร่ืองอัดและอัดดวยมือ 

วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน กอง

บรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร 

ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 17 

ฉบับที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม  2560 

0.8 

107 นายอรรคพล   ภู

ผาจิตต 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 

2 

1 ก.ย. 60 ผลของอุณหภมูิและเวลาตอการลดลง

ของชนดิและปริมาณเชือ้จุลนิทรียใน

การอบหม่ําวัวดวยเตาไมโครเวฟใน

จังหวัดกาฬสินธุ 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร

สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 1 

มกราคม - เมษายน 2561 

0.8 

108 นายปยะพงษ   

ศรีสองเมอืง 

การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ ก 

2 (โครงการ

พิเศษ) 

29 ก.ย. 60 แรงจูงใจและบรรยากาศองคการที่มี

ผลตอการจัดการความรูของบุคลากร

สํานกังานปองกนัควบคมุโรคที ่7 

จังหวัดขอนแกน  

วารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา)  บณัฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 18 

ฉบับที่ 2  เมษายน-มถินุายน  

2561 

0.8 

109 นางสาววนิดา   

คงแสง 

การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ข 

(โครงการพิเศษ) 

1 ก.ย. 60 การบริหารกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ

ระดับทองถิน่หรือพืน้ทีข่อง

คณะกรรมการกองทนุหลกัประกนั

สขุภาพในองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ สํานกังานสาธารณสขุ

จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 1  

มกราคม-เมษายน  2561 

0.8 

110 นางดวงใจ   ไทย

วงษ 

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

แผน ก แบบ ก 

2 

29 ก.ย. 60 ปจจัยที่มผีลตอคุณภาพชีวิตผูพกิาร

จากโรคเรื้อนในนคิมโรคเรื้อนแหงหนึ่ง

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศ

ไทย  

วารสารสํานักงานปองกนัควบคุม

โรคที่ 7 ขอนแกน ปที่ 24 ฉบับที ่3  

กนัยายน - ธันวาคม 2560   

0.8 

111 นายพิชญพงศ   

มุยคํา 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 

2 

29 ก.ย. 60 ความเขมขนของการสมัผสัฝุนละออง

ขนาดเล็กและความผดิปกตขิองระบบ

ทางเดินหายใจในพนักงานโรงงานผลิต

เย่ือและกระดาษ จังหวัดขอนแกน 

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามปที่ 37 

ฉบับที่ 1  มกราคม-กมุภาพนัธ  

2561 

0.8 
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112 นางสุพตัรา   

สมิมาทนั 

การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ ก 

2  

29 ก.ย. 60 การปฏบิัติงานตามมาตรฐาน

โรงพยาบาลคุณภาพดานการดูแล

รักษาวัณโรคของเจาหนาทีส่าธารณสขุ

ในโรงพยาบาลชมุชน เขตสขุภาพที่ 7  

วารสารสํานักงานปองกนัและ

ควบคมุโรคที ่๗ ขอนแกน ปที ่24 

ฉบับที ่3  กันยายน - ธันวาคม  

2560 

0.8 

113 นางสาวธิดารัตน   

ทิพโชต ิ

โภชนศาสตรเพือ่

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

29 ก.ย. 60 พฤตกิรรมการบริโภคอาหารและภาวะ

โภชนาการของหญิงตั้งครรภวัยรุนใน

คลนิกิฝากครรภ โรงพยาบาลสมเด็จ 

จังหวัดกาฬสินธุ 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ  

Research and Development 

Health System Journal 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 2  

พฤษภาคม-สิงหาคม  2560 

0.8 

114 นางภัทรกมล   

พลหลา 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 

2 

29 ก.ย. 60 การมสีวนรวมของผูประกอบการคาใน

การจัดการขยะของตลาดนดั อําเภอภู

เวียง จังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัย  มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 18 

ฉบับที่ 3  กรกฎาคม-กนัยายน  

2561 

0.8 

115 นางสาวศิริพรรณ   

ราชรองเมือง 

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 

2 

29 ก.ย. 60 การปนเปอนจุลนิทรียในผลไมแปรรปู

ของผลิตภณัฑชมุชน จังหวัด

หนองคาย 

วารสารวิจัย  มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 18 

ฉบับที่ 3  กรกฎาคม-กนัยายน  

2561 

0.8 

116 นายศรกฤษณ   

รักพาณชิย 

วิทยาการระบาด 

แผน ก แบบ ก 

2 

12 ต.ค. 60 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัพฤตกิรรม

ของเจาของสนุขัในการปองกนัโรคพิษ

สนุขับา อําเภอเมอืง จังหวัดบุรีรัมย 

วารสารการพยาบาลและการดูแล

สขุภาพ สมาคมพยาบาลแหง

ประเทศไทย สาขาภาคะวันออก

เฉียงเหนอื ปที่ 36 ฉบับที่ 2  

เมษายน - มถินุายน  2561 

0.8 

117 นางสาวจุฑารัตน   

หลักทรัพย 

สขุศกึษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

12 ต.ค. 60 ผลของโปรแกรมสขุศกึษารวมกับการ

ใช  Application LINE ปองกนัการ

ตั้งครรภในนักเรียนหญิง ชัน้

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนแหงหนึ่งใน

จังหวัดขอนแกน  

วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสขุศึกษา

และพฤตกิรรมศาสตร คณะ

สาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 40 ฉบับที่ 

2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2560 

0.8 

118 นายบัญชา   ณ 

พัทลุง 

การบริหาร

สาธารณสุข 

แผน ก แบบ ก 

2 (โครงการ

พิเศษ) 

12 ต.ค. 60 ปจจัยทางการบริหารที่มผีลตอการ

ปฏบิัติงานปองกนัและควบคุมโรค

ไขเลือดออกของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอแวง

นอย จังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ สํานกังานสาธารณสขุ

จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 1  

มกราคม-เมษายน 2561   

 

0.8 
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ที ่ ช่ือ-สกลุ นศ. สาขาวิชา วนัสําเร็จ

การศกึษา 

ช่ือบทความ ช่ือวารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

119 นางสาวจตุพร   

แตงเมือง 

โภชนศาสตรเพือ่

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

12 ต.ค. 60 ความสมัพนัธระหวางความฉลาดทาง

สขุภาพและการดูแลสขุภาพตนเอง

ของผูปวยเบาหวานชนิดที ่2 

วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสขุศึกษา

และพฤตกิรรมศาสตร คณะ

สาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 41 ฉบับที่ 

1  มกราคม-มถินุายน  2561 

0.8 

120 นางสาวอรนุช   

พวงมาลัย 

โภชนศาสตรเพือ่

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

12 ต.ค. 60 ความสมัพนัธของพฤตกิรรมเนอืยนิ่ง

และภาวะโภชนาการของเดก็นักเรียน

ชัน้มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสขุศึกษา

และพฤตกิรรมศาสตร คณะ

สาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 41 ฉบับที่ 

1  มกราคม-มถินุายน  2561 

0.8 

121 นางสาวโสภา   

เหมือนประสาน 

วิทยาการระบาด 

แผน ก แบบ ก 

2 (โครงการ

พิเศษ) 

12 ต.ค. 60 ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมทีม่ ี

ความสมัพนัธกบัพัฒนาการสงสัยลาชา

ในเดก็ปฐมวัย อําเภอลําปลายมาศ 

จังหวัดบุรีรัมย 

วารสารสํานักงานปองกนัควบคุม

โรคที ่ 7 ขอนแกน ปที ่25 ฉบับที่ 

1  มกราคม-เมษายน  2561 

0.8 

122 นายณภทัรพงษ   

หงษีทอง 

ชีวสถติิ แผน ก 

แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

12 ต.ค. 60 ความสมัพนัธระหวางลักษณะการ

สูญเสียฟนตามดชันขีองอชิเนอรกับ

ผลกระทบตอคณุภาพชีวิตในมติิ

สขุภาพชองปากของผูสูงอายุ 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 21 

ฉบับที ่1  มกราคม-มถินุายน  

2561 

0.8 

123 นายเฉลิมพล   

โสคําแกว 

สขุศกึษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

12 ต.ค. 60 ผลของโปรแกรมการสงเสรมิสขุภาพ

เพื่อการปองกนัโรคขาดสารไอโอดนีใน

หญิงตั้งครรภรวมกับแรงสนบัสนนุทาง

สังคมจากสาม ีอําเภอภผูามาน 

จังหวัดขอนแกน 

วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสขุศึกษา

และพฤตกิรรมศาสตร คณะ

สาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 40 ฉบับที่ 

2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2560 

0.8 

124 นางสาวภัทรา

ภรณ   สมนอย 

สขุศกึษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

12 ต.ค. 60 ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมในการดูแลสขุภาพชองปาก

เด็กกอนวัยเรียน เพื่อปองกนัโรคฟนผุ

ของผูปกครอง ในศูนยพัฒนาเดก็เลก็ 

จังหวัดนครราชสมีา 

วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสขุศึกษา

และพฤตกิรรมศาสตร คณะ

สาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 40 ฉบับที่ 

2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2560 

0.8 

125 นางสาววารีรัตน   

พลูเพิม่ 

สขุศกึษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

12 ต.ค. 60 การประยุกตใชทฤษฎขีัน้ตอนการ

เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมรวมกบัความ

ฉลาดทางสุขภาพในการควบคมุ

น้ําหนกัเพือ่การปองกนัโรคอวน ของ

อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมูบาน 

อําเภอกมุภวาป จังหวัดอุดรธานี 

วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสขุศึกษา

และพฤตกิรรมศาสตร คณะ

สาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 40 ฉบับที่ 

2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2560 

0.8 
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ที ่ ช่ือ-สกลุ นศ. สาขาวิชา วนัสําเร็จ

การศกึษา 

ช่ือบทความ ช่ือวารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

126 นางสาวช ุ    ติ

มา   ฆารสมบูรณ 

สขุศกึษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

12 ต.ค. 60 ผลของการประยุกตใชการเสรมิสราง

พลังอํานาจและความแตกฉานดาน

สขุภาพตอความแตกฉานดานสขุภาพ

ในการปองกนัโรคความดนัโลหติสูงใน

ผูสูงวัย เทศบาลตําบลอุมเมา อําเภอ

ยางตลาด จังหวัดกาฬสนิธุ 

วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสขุศึกษา

และพฤตกิรรมศาสตร คณะ

สาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 40 ฉบับที่ 

2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2560 

0.8 

127 นางอารยา   

จาจุมปา 

สขุศกึษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

12 ต.ค. 60 ผลของโปรแกรมการสงเสรมิ

พฤตกิรรมการบริโภคอาหารและ

กิจกรรมทางกาย เพื่อปองกนัภาวะ

น้ําหนกัเกนิของนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษา อําเภอเมอืง จังหวัง

หนองบัวลําภ ู

วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสขุศึกษา

และพฤตกิรรมศาสตร คณะ

สาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 40 ฉบับที่ 

2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2560 

0.8 

128 นางสาวนัฏฐา   

โยสาราช 

สขุศกึษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

12 ต.ค. 60 ผลของโปรแกรมการประยุกตใช

ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกนัโรค

รวมกับแรงสนับสนนุทางสังคมในการ

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการปองกนัโรค

เอดสของทหารกองประจําการ 

จังหวัดนครราชสมีา 

วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสขุศึกษา

และพฤตกิรรมศาสตร คณะ

สาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 40 ฉบับที่ 

2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2560 

 

 

0.8 

129 นางสาวโชติกา   

สัตนาโค 

สขุศกึษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

12 ต.ค. 60 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเอง

เพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลอืดของ

ผูปวยโรคเบาหวานชนดิที ่2 ที่มีระดับ

น้ําตาลในเลือดสูง 

การพยาบาลและการศึกษา 

สถาบนัพระบรมราชชนก 

สํานกังานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ปที่ 10 ฉบับที่ 3  

กรกฎาคม - กนัยายน  2560 

0.8 

130 นางสาวดวงพร   

แจมพันธ 

ชีวสถติิ แผน ก 

แบบ ก 2 

27 ต.ค. 60 การรายงานการวิเคราะหการอยูรอด

ในบทความวิจัยทางสุขภาพทีต่ีพมิพใน

วารสารประเทศไทย 

ศรีนครินทรเวชสาร ฝายวิชาการ 

คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.

ขอนแกน ปที่ 33 ฉบับที่ 1  

มกราคม-กมุภาพนัธ  2561 

0.8 

131 นางสาวพิชาน ี  

แหลงสทาน 

สขุศกึษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 

27 ต.ค. 60 ผลโปรแกรมสขุศึกษารวมกับสือ่วีซีดี

หนังสัน้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม

การปองกนัโรคพยาธิใบไมตับ ในกลุม

เสี่ยงโรคพยาธิใบไม 

วารสารสุขศึกษา คณะสาธารณสขุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 40 

ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม  

2560 

 

0.8 
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ที ่ ช่ือ-สกลุ นศ. สาขาวิชา วนัสําเร็จ

การศกึษา 

ช่ือบทความ ช่ือวารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

    ตับอายุ 40-59 ป อําเภอเสลภมูิ 

จังหวัดรอยเอ็ด 

  

132 นายณฐกร   นลิ

เนตร 

วิทยาการระบาด 

แผน ก แบบ ก 

2 (โครงการ

พิเศษ) 

27 ต.ค. 60 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัการเกิดโรค

หลอดเลือดสมองของผูปวยความดนั

โลหิตสูง ในพืน้ที่จังหวัดบึงกาฬ 

วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสขุศึกษา

และพฤตกิรรมศาสตร คณะ

สาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 41 ฉบับที่ 

1  มกราคม-มถินุายน  2561 

0.8 

133 นางสาวเพ็ญวิภา   

แกวพิภพ 

วิทยาการระบาด 

แผน ก แบบ ก 

2 (โครงการ

พิเศษ) 

27 ต.ค. 60 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัสขุภาพจิต

ของผูดูแลผูสูงอายุติดเตียงในอําเภอ

วาปปทมุ จังหวัดมหาสารคาม 

วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสขุศึกษา

และพฤตกิรรมศาสตร คณะ

สาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 41 ฉบับที่ 

1  มกราคม-มถินุายน  2561 

0.8 

134 นางสาววิลาสิณ ี  

ทองบ ุ

วิทยาการระบาด 

แผน ก แบบ ก 

2 (โครงการ

พิเศษ) 

27 ต.ค. 60 ความชกุของโรคพิษจากสารเคมีกําจัด

ศัตรูพชืในเกษตรกรจังหวัดรอยเอ็ด: 

กรณศีกึษาพื้นที่โซนใต 

วารสารสาธารณสขุมหาวิทยาลัย

บูรพา คณะสาธารณสขุศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา ปที่ 12 ฉบับที่ 

2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2560 

0.8 

135 นายฉลองพล   

สารทอง 

ชีวสถติิ แผน ก 

แบบ ก2 

27 ต.ค. 60 แนวโนมและการคาดการณอบุัตกิารณ

โรคมะเร็งปอด จังหวัดขอนแกน 

ศรีนครินทรเวชสาร (Srinagarind 

Medical Journal)  คณะ

แพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 33 

ฉบับที่ 3  พฤษภาคม - มถินุายน  

2561 

0.8 

136 นางสาววิลาวัลย   

สขุยา 

ชีวสถติิ แผน ก 

แบบ ก2 

27 ต.ค. 60 การประเมินรายงานผลการวิจัยเชิง

วิเคราะหที่ตีพมิพในวารสารทาง

การแพทยและสาธารณสขุของไทย

ตามแนวทาง STROBE 

วารสารวิชาการสาธารณสขุ สํานัก

วิชาการสาธารณสขุ กระทรวง

สาธารณสุข ปที่ 26 ฉบับที่ 6  

พฤศจิกายน - ธันวาคม  2560 

0.8 

137 นายวรภัทร   

กระทู 

ชีวสถติิ แผน ก 

แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

27 ต.ค. 60 ความสมัพนัธระหวางความเชื่อเรือ่ง

การเจ็บปวยของผูปกครองชาวมงและ

การมารับบรกิารสรางเสริมภมูิคุมกนั

โรคดวยวัคซีนขัน้พืน้ฐานในเดก็อายุต่ํา

กวา ๕ ป 

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(Naresuan University Journal: 

Science and Technology) 

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

นเรศวร ปที่ 26 ฉบับที่ 2  

เมษายน-มถินุายน  2561 

 

0.8 
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138 นางสาวศิริพร   

แสงกุลัง 

สขุศกึษาและ

การสงเสรมิ

สขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2  

27 ต.ค. 60 ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤตกิรรมการ

นวดเทาเพื่อลดอาการเทาชาของ

ผูปวยเบาหวานชนิดทีส่อง 

โรงพยาบาลกาฬสนิธุ 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 11 ฉบับที ่1  

ประจําเดือนมกราคม-เมษายน  

2561 

0.8 

139 Mr.KYAW SWA 

MYA 

ชีวสถติ ิแผน ก 

แบบ ก 1 

11 ม.ค. 61 Management of pregnancy at 

and beyond 41 completed 

weeks of gestation in low risk 

women: a secondary analysis of 

two WHO multi-country surveys on 

maternal and newborn health 

Reproductive Health. BioMed 

Central ปที่ 14 ฉบับที่ 1  

October  2560 

1 

140 นางสาวน้ําเพชร   

จําปาทอง 

ชีวสถติิ แผน ก 

แบบ ก 2 

26 มี.ค. 61 Prognostic models for complete 

recovery in ischemic stroke: a 

systematic review and meta-

analysis 

BMC Neurology. BioMed 

Central ปที่ 18 ฉบับที ่    2561 

1 

141 นายธกร   เมธา

วงศกร 

สขุภาพระหวาง

ประเทศ แผน ก 

แบบ ก 2 

21 มิ.ย. 61 Results of Environmental Health 

Aspects of Solid Waste And 

Hazardous Waste Management 

in Accordance with The 2nd 

National Strategic Plan for 

Environmental Health 2012 – 

2016 Thailand: A Case Study of  

Sakon Nakhon Province. 

Journal of Public Health and 

Development. ASEAN 

Institute for Health 

Development, Mahidol Univ. 

ปที่ 16 ฉบับที่ 2  May – August  

2561 

1 
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รายงานผลตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562  

                                                                         (  ) รอบ 1 (มิย.62)  ( ) รอบ 2 (30 ต.ค. 62) 

ตัวช้ีวัดที่ 5  ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ผลรวมถวงน้ําหนัก) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนา

การศึกษา 

 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายเกียรติศักดิ์  เกวใจ 

โทรศัพท :  42829 โทรศัพท :   44580 

 ระดับคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5  

35 40 45 50 55  

ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 

ปการศึกษา 

2561 

ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ี

ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ผลรวมถวงน้ําหนัก) 

55.22 58.65 68.5 

    ขอมูลผลการดําเนินงาน    
 

คาน้ําหนัก จํานวนผลงาน คะแนนถวง
0.10 0 0 

0.20 0 0 
0.40 19 7.6 

0.60 47 28.2 

0.80 58 46.4 

1.00 0 0 
รวม 124 82.2 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท ทั้งหมด (คน) 

120 

คิดเปนรอยละ 68.5  
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ชื่อบทความ ชื่อวารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

1 Mr.HUNG KEE 

HTANG    

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

(นานาชาติ)   

11 ต.ค. 61 Stunting and Its Associated 

Factors Among Middle School 

Children in Kayah State, 

Myanmar 

การประชุมวิชาการ : The 2nd 

National and International 

Conference on  Health 

Challenges in Sustainable 

Development Goals (SDGs): 

“Universal Health Coverage” 

จัดที ่ KOSA hotel khon kaen :  

faculty of public health, 

khon kaen university  วันที่ 

23/7/2561 

0.4 

2 Mr.KHON 

AUNG ZAW 

HEIN    

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

(นานาชาติ)   

11 ต.ค. 61 Alcohol Initiation and Alcohol 

Use Disorders Among Working 

Age Males at Pa-O Self-

Administered Zones, Myanmar 

การประชุมวิชาการ : The 2nd 

National and International 

Conference on  Health 

Challenges in Sustainable 

Development Goals (SDGs): 

“Universal Health Coverage” 

จัดที ่ KOSA hotel khon kaen :  

faculty of public health, 

khon kaen university  วันที่ 

23/7/2561 

0.4 

3 Mrs.NANG 

THEIN YIN    

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

(นานาชาติ)   

11 ต.ค. 61 Risk Factors of Low Birth 

Weight in Southern Shan 

State, Myanmar: A Case 

Control Study 

การประชุมวิชาการ : The 2nd 

National and International 

Conference on  Health 

Challenges in Sustainable 

Development Goals (SDGs): 

“Universal Health Coverage” 

จัดที ่ KOSA hotel khon kaen :  

faculty of public health, 

khon kaen university  วันที่ 

23/7/2561 

0.4 

4 Mrs.NWE NI 

AUNG    

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

(นานาชาติ)   

11 ต.ค. 61 Oral health care services and 

dental health problems 

among Myanmar migrant 

workers in Tak province, 

Thailand 

การประชุมวิชาการ : The 2nd 

National and International 

Conference on  Health 

Challenges in Sustainable 

Development Goals (SDGs): 

“Universal Health Coverage” 

จัดที ่ KOSA hotel khon kaen :  

faculty of public health, 

khon kaen university  วันที่ 

23/7/2561 

 

 

0.4 
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5 Mrs.NAW CHA 

MU MU    

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

(นานาชาติ)   

11 ต.ค. 61 Dental Health Problems 

among Middle School 

Children and its Associated 

Factors in Karen State, 

Myanmar 

การประชุมวิชาการ : The 2nd 

National and International 

Conference on  Health 

Challenges in Sustainable 

Development Goals (SDGs): 

“Universal Health Coverage” 

จัดที ่ KOSA hotel khon kaen :  

faculty of public health, 

khon kaen university  วันที่ 

23/7/2561 

0.4 

6 MissNAW MAY 

LYAR SOE 

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

(นานาชาติ)   

11 ต.ค. 61 Chemical Pesticide Exposure 

Preventive Practices and Their 

Associated Factors Among 

Farmers in Kayin State, 

Myanmar 

การประชุมวิชาการ : The 2nd 

National and International 

Conference on  Health 

Challenges in Sustainable 

Development Goals (SDGs): 

“Universal Health Coverage” 

จัดที ่ KOSA hotel khon kaen :  

faculty of public health, 

khon kaen university  วันที่ 

23/7/2561 

0.4 

7 Mr.ZAY YAR 

MOE    

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

(นานาชาติ)   

11 ต.ค. 61 Accessibility to Health Care 

Facilities and Home Delivery 

in Naypyitaw, Myanmar 

การประชุมวิชาการ : The 2nd 

National and International 

Conference on  Health 

Challenges in Sustainable 

Development Goals (SDGs): 

“Universal Health Coverage” 

จัดที ่ KOSA hotel khon kaen :  

faculty of public health, 

khon kaen university  วันที่ 

23/7/2561 

0.4 

8 Mr.SI THU    สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

(นานาชาติ)   

11 ต.ค. 61 Health Literacy and NSAIDs 

use among Farmers in 

Naypyitaw Territory, Myanmar 

การประชุมวิชาการ : The 2nd 

National and International 

Conference on  Health 

Challenges in Sustainable 

Development Goals (SDGs): 

“Universal Health Coverage” 

จัดที ่ KOSA hotel khon kaen :  

faculty of public health, 

khon kaen university  วันที่ 

23/7/2561 

0.4 
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ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

9 Mr.POE REH    สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

(นานาชาติ)   

11 ต.ค. 61 Socioeconomic 

Determinants and 

Nutritional Status Among 

Older People in Kayah 

State, Myanmar 

การประชุมวิชาการ : The 2nd 

National and International 

Conference on  Health 

Challenges in Sustainable 

Development Goals (SDGs): 

“Universal Health Coverage” 

จัดที ่ KOSA hotel khon kaen :  

faculty of public health, khon 

kaen university  วันที่ 

23/7/2561 

0.4 

10 Mr.MIN KYI ZIN   สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

(นานาชาติ)   

11 ต.ค. 61 Socioeconomic 

Determinants and Quality 

of Life of PLWHA in 

Ayeyarwaddy Region, 

Myanma 

การประชุมวิชาการ : The 2nd 

National and International 

Conference on  Health 

Challenges in Sustainable 

Development Goals (SDGs): 

“Universal Health Coverage” 

จัดที ่ KOSA hotel khon kaen :  

faculty of public health, khon 

kaen university  วันที่ 

23/7/2561 

0.4 

11 Mr.PYAE PHYO 

AUNG    

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

(นานาชาติ)   

11 ต.ค. 61 Risk factors of 

Tuberculosis among 

People  Living with 

HIV/AIDS in Southern Shan 

State, Myanmar: A case 

control study 

การประชุมวิชาการ : The 2nd 

National and International 

Conference on  Health 

Challenges in Sustainable 

Development Goals (SDGs): 

“Universal Health Coverage” 

จัดที ่ KOSA hotel khon kaen :  

faculty of public health, khon 

kaen university  วันที่ 

23/7/2561 

0.4 

12 MissCHIT MOH 

MOH WIN    

สาธารณสุขศา

สตรมหาบณัฑิต 

(นานาชาติ)   

11 ต.ค. 61 Depression and Its 

Associated Factors among 

Middle-aged Women in 

Myanmar 

การประชุมวิชาการ : The 2nd 

National and International 

Conference on  Health 

Challenges in Sustainable 

Development Goals (SDGs): 

“Universal Health Coverage” 

จัดที ่ KOSA hotel khon kaen :  

faculty of public health, khon 

kaen university  วันที่ 

23/7/2561 

0.4 
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13 Mrs.NAN 

WAH WAH 

AUNG    

สาธารณสุขศา

สตรมหา

บัณฑติ 

(นานาชาติ)   

11 ต.ค. 61 Complementary and 

Alternative Medicine Use 

and Its Associated 

Factors among Working 

Age Group with 

Musculoskeletal 

Disorders in Kayin State, 

Myanmar 

การประชุมวิชาการ : The 2nd 

National and International 

Conference on  Health 

Challenges in Sustainable 

Development Goals (SDGs): 

“Universal Health Coverage” 

จัดที ่ KOSA hotel khon kaen :  

faculty of public health, khon 

kaen university  วันที่ 

23/7/2561 

0.4 

14 Mr.SAW 

THAR HTOO    

สาธารณสุขศา

สตรมหา

บัณฑติ 

(นานาชาติ)   

11 ต.ค. 61 Home Delivery and 

Associated Factors in 

Kayin State, Myanmar 

การประชุมวิชาการ : The 2nd 

National and International 

Conference on  Health 

Challenges in Sustainable 

Development Goals (SDGs): 

“Universal Health Coverage” 

จัดที ่ KOSA hotel khon kaen :  

faculty of public health, khon 

kaen university  วันที่ 

23/7/2561 

0.4 

15 Mr.THET 

NAING OO    

สาธารณสุขศา

สตรมหา

บัณฑติ 

(นานาชาติ)   

11 ต.ค. 61 Health Literacy about 

Acute Diarrhea and Its 

Associated Factors 

among Caregivers of 

Children Under Age of 5 

in Nay Pyi Taw, Myanmar 

การประชุมวิชาการ : The 2nd 

National and International 

Conference on  Health 

Challenges in Sustainable 

Development Goals (SDGs): 

“Universal Health Coverage” 

จัดที ่ KOSA hotel khon kaen :  

faculty of public health, khon 

kaen university  วันที่ 

23/7/2561 

0.4 

16 Mr.KYAW 

THUREIN 

TUN    

สาธารณสุขศา

สตรมหา

บัณฑติ 

(นานาชาติ)   

11 ต.ค. 61 Infection and Stunting 

among Children Aged 

One to Three Years old 

in Kayin State, Myanmar: 

A Cross Sectional 

Analytical Study 

การประชุมวิชาการ : The 2nd 

National and International 

Conference on  Health 

Challenges in Sustainable 

Development Goals (SDGs): 

“Universal Health Coverage” 

จัดที ่ KOSA hotel khon kaen :  

faculty of public health, khon 

kaen university  วันที่ 

23/7/2561 

0.4 
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17 นางสาวณัฏฐา   

ชํานาญยา 

สขุศกึษาและ

การสงเสริม

สขุภาพ  

11 ต.ค. 61 ผลของโปรแกรมสขุศกึษา

รวมกับสือ่วีซดีีหนังสัน้ เพื่อ

การเสริมสรางความรอบรูทาง

สขุภาพในการปองกนัอบุัตภิัย

จราจรจากรถจักรยานยนต

ของผูสูงอายุ อายุ 60-69 ป 

อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัด

ชัยภมู ิ 

Proceeding of 11th atrans 

annual conference: young 

researcher’s forum 2018 

ATRANS Asian Transportation 

Research Society ปที ่11 ฉบับ

ที่ 1  สิงหาคม  2561 

0.4 

18 Mrs.HNIN 

SU WAI    

สาธารณสุขศา

สตรมหา

บัณฑติ 

(นานาชาติ)   

20 ธ.ค. 61 Stigmatization Toward 

HIV/AIDS and Depression 

among People Living 

with HIV/AIDS in Yangon, 

Myanmar 

การประชุมวิชาการ : The 2nd 

National and International 

Conference on  Health 

Challenges in Sustainable 

Development Goals (SDGs): 

“Universal Health Coverage” 

จัดที ่ KOSA hotel khon kaen :  

faculty of public health, 

khon kaen university  วันที่ 

23/7/2561 

0.4 

19 Mr.ZAYAR 

PHYO AUNG   

สาธารณสุขศา

สตรมหา

บัณฑติ 

(นานาชาติ)   

20 ธ.ค. 61 Utilization of Analgesics 

and Its Associated 

Factors among Rubber 

Factory Workers in Mon 

state, Myanmar 

การประชุมวิชาการ : The 2nd 

National and International 

Conference on  Health 

Challenges in Sustainable 

Development Goals (SDGs): 

“Universal Health Coverage” 

จัดที ่ KOSA hotel khon kaen :  

faculty of public health, 

khon kaen university  วันที่ 

23/7/2561 

0.4 

20 นางสาวพัช

รีญา   ใจภักด ี

อนามัย

สิ่งแวดลอม  

16 ส.ค. 61 Effect  of Environmental 

Factors on Water and 

Excreta Temperature in 

Pipe with Various 

Material and 

Configuration 

วารสารวิจัยสาธารณสขุศาสตร  

คณะสาธารณสขุศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 11 

ฉบับที่ 2  เมษายน-มถินุายน 

2561   

0.6 

21 นายกฤษฎา   

จอดนอก 

สาธารณสุขศา

สตรมหา

บัณฑติ  

16 ส.ค. 61 ปจจัยที่มผีลตอพฤตกิรรมการ

ดูแลตนเองของผูปวยโรค

หลอดเลือดสมอง 

โรงพยาบาลบึงกาฬ อําเภอบึง

กาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

วารสารประสาทวิทยาศาสตร 

สมาคมประสาทวิทยาศาตร ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื  ปที่ 13 

ฉบับที่ 2  เมษายน-มถินุายน  

2561  

0.6 
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22 นางสาวเพ

ชรารัตน   

สนิธุโคตร 

วิทยาการ

ระบาด  

3 ก.ย. 61 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัการ

ไดรับวัคซนีปองกนัโรคไขหวัด

ใหญของพยาบาลวิชาชพี

โรงพยาบาลกาฬสนิธุ จังหวัด

กาฬสนิธุ : การศกึษาแบบ

ยอนหลัง 

วารสารวิจัยสาธารณสขุศาสตร  

คณะสาธารณสขุศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ปที ่11 

ฉบับที่ 4  ตลุาคม-ธันวาคม  2561 

0.6 

23 นายกรกวรรษ   

ดารุนิกร 

วิทยาการ

ระบาด  

11 ต.ค. 61 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัการมี

คูนอนหลายคน ของวัยรุนใน

สถานศึกษา จังหวัดขอนแกน 

 วารสารวิจัยสาธารณสขุศาสตร  

คณะสาธารณสขุศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 12 

ฉบับที่ 1  มกราคม-มนีาคม  

2562 

0.6 

24 นายวัชรพงศ   

สมยา 

โภชนศาสตร

เพื่อสขุภาพ  

3 ก.ย. 61 เปรียบเทียบการรับรูและการ

บริโภคผลิตภณัฑอาหารพรอม

รับประทาน ประเภทแชเย็น

และแชเยือกแข็ง ของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีชวงวัยเจน

เนอรเรชัน่วาย ระหวางกลุม

คณะวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกบักลุมคณะวิชา

วิทยาศาสตรสขุภาพ ใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วารสารวิจัยสาธารณสขุศาสตร  

คณะสาธารณสขุศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ปที ่11 

ฉบับที่ 4  ตลุาคม-ธันวาคม  2561 

0.6 

25 นายผดุงศักดิ ์  

ศรีวาส 

วิทยาการ

ระบาด  

3 ก.ย. 61 ปจจัยที่เกี่ยวของกับระดับ

สตปิญญาของนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปที ่1 จังหวัด

อุบลราชธาน ี

วารสารวิจัยสาธารณสขุศาสตร  

คณะสาธารณสขุศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 11 

ฉบับที่ 3  กรกฎาคม-กนัยายน  

2561 

0.6 

26 นางสาวสุธา

ริณ ี  สุริยนต 

อนามัย

สิ่งแวดลอม  

3 ก.ย. 61 การบําบัดน้ําเสียยางกอนถวย 

โดยระบบบําบัดน้ําเสียแบบถัง

กรองไรอากาศ 

วารสารวิจัยสาธารณสขุศาสตร  

คณะสาธารณสขุศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ปที ่12 

ฉบับที่ 2  เมษายน - มถินุายน  

2562 

0.6 

27 นางสาว

นพรัตน   

เสนาฮาด 

การบริหาร

สาธารณสุข  

17 ก.ย. 61 ปจจัยที่มผีลตอการมีสวนรวม

ของบุคลากรสาธารณสขุ ใน

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

สงเสริมสขุภาพตําบล จังหวัด

กาฬสนิธุ 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ สํานกังานสาธารณสขุ

จังหวัดกาฬสินธุ  ปที่ 12 ฉบับที ่1  

มกราคม-เมษายน  2562 

0.6 

28 นายอุดม   

พงษพลิะ 

วิทยาการ

ระบาด 

17 ก.ย. 61 การรอดชีพของผูปวยมะเร็งรัง

ไขในจังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัยสาธารณสขุศาสตร  

คณะสาธารณสขุศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 11 

ฉบับที่ 2 เมษายน - มถินุายน 

2561  2561 

0.6 
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29 นางสาวนฤมล   

ภูธรฤทธ์ิ 

วิทยาการระบาด 17 ก.ย. 61 ความวิตกกังวลและความเครียด

ระหวางรอการสองกลองตรวจลําไส

ใหญ/ไสตรง ภายใตโครงการวิจัย

ตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญ/ไส

ตรง การวิจัยเชิงทดลองระดับชมุชน 

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัย

สาธารณสุขศาสตร  

คณะสาธารณสขุ

ศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปที่ 11 ฉบับที่ 2 

เมษายน - มถินุายน 

2561 

0.6 

30 นางสาวปนเพช็ร   

ติชะรา 

ชีวสถติ ิ 17 ก.ย. 61 ความสอดคลองของการประเมนิ

ความจําเปนในการใสฟนเทียม

ระหวางผูสูงอายุกับทนัตแพทย 

วารสารวิจัย

สาธารณสุขศาสตร  

คณะสาธารณสขุ

ศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ปที่ 11 ฉบับที่ 4  

ตุลาคม-ธันวาคม  

2561 

0.6 

31 นางสาวฉัตร

ทิพย   เพช็รชลา

ลัย 

สาธารณสุขศาสตรมหา

บัณฑติ  

11 ต.ค. 61 ผลของโปรแกรมการออกกําลังกาย

ดวยยางยืดตอสมรรถภาพทางกาย 

ในผูสูงอายุไทย 

วารสารวิจัย

สาธารณสุขศาสตร  

คณะสาธารณสขุ

ศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ปที่ 12 ฉบับที่ 2  

เมษายน - มถินุายน  

2562 

0.6 

32 นางสาว

วรางคณา   บุญ

ยงค 

โภชนศาสตรเพือ่สขุภาพ  11 ต.ค. 61 พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร และ

ภาวะโภชนาการของวัยแรงงานที่

ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 

วารสารวิจัย

สาธารณสุขศาสตร  

คณะสาธารณสขุ

ศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ปที่ 11 ฉบับที่ 4  

ตุลาคม-ธันวาคม  

2561 

0.6 

33 นางสาวปวิตรา   

อภัยวงค 

โภชนศาสตรเพือ่สขุภาพ  11 ต.ค. 61 พฤตกิรรมการบริโภคอาหารจาน

ดวนแบบตะวันตกและภาวะ

โภชนาการของนกัเรียนชัน้

มัธยมศกึษาตอนปลายโรงเรียน

ปทมุเทพวิทยาคาร จังหวัด

หนองคาย  

วารสารวิจัย

สาธารณสุขศาสตร  

คณะสาธารณสขุ

ศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ปที่ 11 ฉบับที่ 4  

ตุลาคม-ธันวาคม  

2561 

0.6 
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34 นางรพ ี  เสียง

ใหญ 

โภชนศาสตรเพือ่สขุภาพ  11 ต.ค. 61 ความชกุภาวะโลหิตจางและภาวะทุพ

โภชนาการในผูสูงอายุพื้นที ่รพ.สต.

บานทุงขี้ตาย ตําบลพงศประศาสน 

อําเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ 

วารสารวิจัย

สาธารณสุขศาสตร  

คณะสาธารณสขุ

ศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ปที่ 11 ฉบับที่ 4  

ตุลาคม-ธันวาคม  

2561 

0.6 

35 นางสาวปยะพร   

แซอุย 

วิทยาการระบาด  11 ต.ค. 61 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัการฉีด

วัคซีนไมครบตามเกณฑในเดก็ 0-2 ป 

โรงพยาบาลปตตานี : การศึกษาแบบ

ยอนหลัง 

วารสารการสงเสริม

สขุภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม กรม

อนามัย กระทรวง

สาธารณสุข ปที่ 41 

ฉบับที่ 4  ตลุาคม-

ธันวาคม  2561 

0.6 

36 นางสาวศิรภัสร   

โคตรสีวงษ 

อนามัยสิ่งแวดลอม  11 ต.ค. 61 Nutrients in Nong Khod Lake วารสารวิจัย

สาธารณสุขศาสตร  

คณะสาธารณสขุ

ศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ปที่ 11 ฉบับที่ 3 

กรกฎาคม - กนัยายน  

2561 

0.6 

37 นางสาวจุรีภรณ   

แกวจันดา 

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย  

11 ต.ค. 61 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ

ดานความผดิปกติทางระบบโครงราง

และกลามเนือ้ในกระบวนการผลิต

เย่ือและกระดาษ 

วารสารวิจัย

สาธารณสุขศาสตร  

คณะสาธารณสขุ

ศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1  

มกราคม-มนีาคม  

2562 

0.6 

38 นายกฤษณะ   

อุนทะโคตร 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 ปจจัยแหงความสําเร็จและสุนทรีย

ทักษะผูนําทีม่ผีลตอการประเมิน

โครงการของผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล 

จังหวัดกาฬสินธุ 

วารสารวิจัย

สาธารณสุขศาสตร  

คณะสาธารณสขุ

ศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 

เมษายน - มถินุายน 

2562 

0.6 
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39 นางดัชนีวรรณ   

สัตยธรรม 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 บรรยากาศองคการและการ

สนบัสนนุจากองคการทีม่ผีลตอการ

ปฏบิัติงานตามเกณฑคณุภาพและ

ผลงานบริการปฐมภมูขิองเจาหนาที่

สาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริม

สขุภาพตําบล จังหวัดชัยภูม ิ

วารสารวิจัยสาธารณสขุ

ศาสตร  คณะ

สาธารณสุขศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1  

มกราคม-มนีาคม  

2562 

0.6 

40 นายเทพอนิทร   

เสนียวงศ ณ 

อยุธยา 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 แรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบตัิงาน

ตามสมรรถนะหลกัของนกัวิชาการ

สาธารณสุขทีป่ฏบิัติงานใน

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล 

จังหวัดรอยเอ็ด 

วารสารวิจัยสาธารณสขุ

ศาสตร  คณะ

สาธารณสุขศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ปที่ 12 ฉบับที่ 2  

เมษายน-มถินุายน  

2562 

0.6 

41 นางสาวปรียา

นนัท   อวนมะ

โฮง 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 คุณลกัษณะสวนบุคคลและความยึด

มัน่ผกูพนัตอองคการทีม่ผีลตอการ

ปฏบิัติงานตามเกณฑคณุภาพและ

ผลงานบริการปฐมภมูขิองเจาหนาที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริม

สขุภาพตําบล จังหวัดมหาสารคาม 

วารสารวิจัยสาธารณสขุ

ศาสตร  คณะ

สาธารณสุขศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ปที่ 11 ฉบับที่ 4  

ตุลาคม-ธันวาคม  2561 

0.6 

42 นางรัตนาภรณ   

ประชากลู 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 สนุทรียทกัษะผูนําทีม่ผีลตอการ

พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

วิชาชีพ โรงพยาบาลชมุชน จังหวัด

ขอนแกน 

วารสารวิจัยสาธารณสขุ

ศาสตร  คณะ

สาธารณสุขศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ปที่ 12 ฉบับที่ 1  

มกราคม-มนีาคม  

2562 

0.6 

43 นางสาว

ทิพรฎาร   คุย

แกวพะเนาว 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 คุณลกัษณะสวนบุคคลและปจจัย

ทางการบริหารที่มผีลตอการ

ปฏบิัติงานปองกนัและแกไขปญหา

ยาเสพตดิของเจาหนาที่สาธารณสขุ

ในโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล 

จังหวัดนครราชสมีา 

วารสารวิจัยสาธารณสขุ

ศาสตร  คณะ

สาธารณสุขศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ปที่ 11 ฉบับที่ 4  

ตุลาคม-ธันวาคม  2561 

0.6 

44 นายธีรธวัช   

พมิพวงค 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 แรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบตัิงาน

ตามมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริม

สขุภาพตําบลตดิดาวของเจาหนาที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริม

สขุภาพตําบล  จังหวัดรอยเอ็ด 

วารสารวิจัยสาธารณสขุ

ศาสตร  มหาวิทยาลัย

ราชภฏัอบุลราชธานี ป

ที่ 7 ฉบับที่ 2  

กรกฎาคม-ธันวาคม  

2561 

0.6 
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ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

45 นางสุภาพร   

เจือมา 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 แรงจูงใจและปจจัยทางการบริหารที่

มผีลตอการดูแลผูสูงอายุที่มภีาวะ

พึ่งพิงของอาสาสมัครสาธารณสขุ

ประจําหมูบานอําเภอศรีบุญเรือง 

จังหวัดหนองบัวลําภ ู 

วารสารวิจัยสาธารณสขุ

ศาสตร  คณะสาธารณสขุ

ศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ป

ที่ 11 ฉบับที่ 3  

กรกฎาคม-กนัยายน  

2561 

0.6 

46 นางสาวจันทร

เพ็ญ   ภมูลู 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 แรงจูงใจและปจจัยแหงความสําเร็จ

ทีม่ีผลตอการบริหารงานเวชภณัฑ

ยา ของเจาหนาทีส่าธารณสขุใน

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล 

จังหวัดนครราชสมีา 

วารสารวิจัยและพัฒนา

ระบบสขุภาพ กลุมงาน

พัฒนายุทธศาสตร 

สํานกังานสาธารณสขุ

จังหวัดกาฬสินธุ  ปที่ 12 

ฉบับที่ 1  มกราคม - 

เมษายน  2562 

0.6 

47 นางสาวนิศมา   

ภมูชิิต 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 คุณลกัษณะสวนบุคคลและการ

สนบัสนนุจากองคการทีม่ผีลตอการ

ปฏบิัติงานสขุศาลาของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน โซน 4 

จังหวัดกาฬสินธุ 

วารสารวิจัยและพัฒนา

ระบบสขุภาพ กลุมงาน

พัฒนายุทธศาสตร 

สํานกังานสาธารณสขุ

จังหวัดกาฬสินธุ  ปที่ 12 

ฉบับที่ 1  มกราคม - 

เมษายน  2562 

0.6 

48 นายปกรณชัย   

ไกแกว 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 คุณลกัษณะสวนบุคคลและการ

สนบัสนนุจากองคการทีม่ีอทิธิพลตอ

การปฏบิัติงานสรางเสริมสขุภาพ

ของเจาหนาที่ในโรงพยาบาล

สงเสริมสขุภาพตําบล อําเภอเมอืง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย 

วารสารวิจัยและพัฒนา

ระบบสขุภาพ กลุมงาน

พัฒนายุทธศาสตร 

สํานกังานสาธารณสขุ

จังหวัดกาฬสินธุ  ปที่ 12 

ฉบับที่ 1  มกราคม - 

เมษายน  2562 

0.6 

49 นางสาวสุภัทธา   

สขุวิเศษ 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 แรงจูงใจและการสนบัสนนุจาก

องคการทีม่ผีลตอการจัดการความรู

ในการดูแลผูปวยของบุคลากร 

โรงพยาบาลชมุชนแมขาย 

วารสารวิจัยและพัฒนา

ระบบสขุภาพ กลุมงาน

พัฒนายุทธศาสตร 

สํานกังานสาธารณสขุ

จังหวัดกาฬสินธุ  ปที่ 12 

ฉบับที่ 1  มกราคม - 

เมษายน  2562 

0.6 

50 นางสาวมณีรัตน   

ชางไม 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 คุณลกัษณะสวนบุคคลและสนุทรีย

ทักษะผูนําทีม่ผีลตอการปฏบิัติงาน

ตามเกณฑมาตรฐานของ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม

สขุภาพตําบล ในจังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัยสาธารณสขุ

ศาสตร  คณะสาธารณสขุ

ศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ป

ที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม-

ธันวาคม  2561 

0.6 
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ที ่ ชือ่-สกุล นศ. สาขาวิชา วันสําเร็จ

การศึกษา 

ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

51 นางสาวรัต

นาวรรณ   

พนมชัย 

สาธารณสุขศาสตรมหา

บัณฑติ  

11 ต.ค. 61 การประเมินความเสี่ยงจากการ

ทํางานของพยาบาลแผนกผูปวย

ใน กรณีศกึษา โรงพยาบาลทั่วไป

แหงหนึ่งในจังหวัดนครราชสมีา 

 วารสารวิจัยสาธารณสขุ

ศาสตร  คณะสาธารณสขุ

ศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

12 ฉบับที่ 2  เมษายน-

มถินุายน  2562 

0.6 

52 นางสาวสุวิมล   

เมอืงสุย 

สาธารณสุขศาสตรมหา

บัณฑติ  

11 ต.ค. 61 ปจจัยที่มีความสมัพนัธตอสภาวะ

สขุภาพของเกษตรกรที่ใชสารเคมี

กําจัดศัตรูพชืปลกูสับปะรด  

ตําบลโนนตาล  อําเภอทาอุเทน  

จังหวัดนครพนม 

  วารสารวิจัยสาธารณสุข

ศาสตร  คณะสาธารณสขุ

ศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

11 ฉบับที่ 3  กรกฏาคม-

กนัยายน  2561 

0.6 

53 นายชิตกมล   

ศรีชมภ ู

สาธารณสุขศาสตรมหา

บัณฑติ  

11 ต.ค. 61 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัการเกิด

ภาวะแทรกซอนทางไตในผูปวย

เบาหวานชนิดที ่2 โรงพยาบาล

มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

 วารสารวิจัยสาธารณสขุ

ศาสตร  คณะสาธารณสขุ

ศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

12 ฉบับที่ 2  เมษายน-

มถินุายน  2562 

0.6 

54 นางสาว

เบญจมาศ   

เผยกลาง 

สาธารณสุขศาสตรมหา

บัณฑติ  

11 ต.ค. 61 ความสมัพนัธระหวางความรอบรู

ดานสขุภาพกบัพฤตกิรรมการ

บริโภคอาหารและกิจกรรมทาง

กายของหญิงวัยกลางคน อาศัยอยู

ที่ตําบลโตนด อําเภอโนนสูง 

จังหวัดนครราชสมีา 

  วารสารวิจัยสาธารณสุข

ศาสตร  คณะสาธารณสขุ

ศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

12 ฉบับที่ 1  มกราคม - 

มนีาคม  2562 

0.6 

55 นางสาวคนึง

นิจ   ขอดคํา 

โภชนศาสตรเพือ่สขุภาพ  11 ต.ค. 61 ปจจัยที่สมัพนัธกบัภาวะ

โภชนาการของผูสูงอายุในเขต

รับผดิชอบของโรงพยาบาล

สงเสริมสขุภาพตําบลบานโนน

สมบูรณ  อําเภอปากชม จังหวัด

เลย 

  วารสารวิจัยสาธารณสุข

ศาสตร  คณะสาธารณสขุ

ศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

12 ฉบับที่ 1  มกราคม - 

มนีาคม  2562 

0.6 

56 นายปณณวัฒน   

โมเวียง 

วิทยาการระบาด  11 ต.ค. 61 ปจจัยที่มีความสมัพนัธตอการ

ตัดสนิใจมาตรวจยืนยันมะเร็ง

ลําไสใหญและไสตรง โดยการสอง

กลอง (Colonoscopy) อําเภอน้ํา

พอง จังหวัดขอนแกน 

  วารสารวิจัยสาธารณสุข

ศาสตร  คณะสาธารณสขุ

ศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

11 ฉบับที่ 3  กรกฏาคม-

กนัยายน  2561 

0.6 

57 นายพงษสิทธ์ิ   

ไกรสหี 

วิทยาการระบาด  11 ต.ค. 61 ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัระดับ

ฮอรโมนกระตุนตอมไทรอยดใน

ทารกแรกเกิด อําเภอกุฉินารายณ 

จังหวัดกาฬสินธุป 2559-2560 

วารสารการสงเสริมสขุภาพ

และอนามัยสิ่งแวดลอมกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ปที่ 41 ฉบับที่ 4  ตุลาคม-

ธันวาคม  2561 

0.6 
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58 นายคณยศ   

ชัยอาจ 

วิทยาการระบาด  11 ต.ค. 61 ความรูเร่ืองโรคมะเร็งลําไสใหญ

และลําไสตรงของประชากรกลุม

เสี่ยงอําเภอน้ําพอง จังหวัด

ขอนแกน 

  วารสารวิจัยสาธารณสุข

ศาสตร  คณะสาธารณสขุ

ศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

11 ฉบับที่ 3  กรกฏาคม-

กนัยายน  2561 

0.6 

59 นางสาว

จุฑารัตน   

แกวจันดา 

วิทยาการระบาด  11 ต.ค. 61 คุณภาพชีวิตมารดาวัยรุนอายุไม

เกนิ 18 ป อําเภอหนองกุงศรี 

จังหวัดกาฬสินธุ 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ สํานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ  

ปที่ 11 ฉบับที่ 2  

พฤษภาคม-สิงหาคม  2561 

0.6 

60 นายธนวัฒ   

เมาเม 

อนามัยสิ่งแวดลอม  11 ต.ค. 61 การประเมินการปฏบิตัิงานของ

คณะกรรมการบํารุงรักษาระบบ

ประปาหมูบาน และคุณภาพ

น้ําประปา ในตําบลหวยยายจ๋ิว 

จังหวัดชัยภูม ิ

 วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ สํานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 12 ฉบับที่ 1  มกราคม-

เมษายน  2561 

0.6 

61 นางสาวธีรดา   

ปองสีดา 

อนามัยสิ่งแวดลอม  11 ต.ค. 61 สภาวะสุขาภบิาลอาหารของราน

จําหนายกวยเตี๋ยว  ในเขตตําบล

คําปาหลาย อําเภอเมือง จังหวัด

มกุดาหาร 

  วารสารวิจัยสาธารณสุข

ศาสตร  คณะสาธารณสขุ

ศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

12 ฉบับที่ 1  มกราคม-

มนีาคม  2562 

0.6 

62 นางสาว

ชัญญาภัค   

จันทดวง 

อนามัยสิ่งแวดลอม  11 ต.ค. 61 ชนิดและปริมาณของชิน้สวนทีถ่กู

คัดแยกไดจากขยะอิเล็กทรอนกิส 

ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆองชัย 

จังหวัดกาฬสินธุ 

  วารสารวิจัยและพัฒนา

ระบบสขุภาพ สํานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที ่12 ฉบับที่ 1  มกราคม-

เมษายน  2562 

0.6 

63 นายสุวัฒ

นพงษ   ศรี

บุดดา 

อนามัยสิ่งแวดลอม  11 ต.ค. 61 ระดับเสียงรบกวนในชมุชนเมือง

จังหวัดมหาสารคาม 

วารสารวิชาการสาธารณสขุ

ชมุชน หนวยงานเจาของ

วารสาร  สํานกังาน

หลักประกนัสขุภาพแหงชาติ 

ปที่ 4 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - 

ธันวาคม  2561 

0.6 

64 นางสาวปวีณ

รัตน   มั่งมลู 

อนามัยสิ่งแวดลอม  11 ต.ค. 61 สถานการณน้ําดืม่ในโรงเรียน

ประถมศกึษา อําเภอทาบอ 

จังหวัดหนองคาย 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ สํานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กันยายน-

ธันวาคม  2561 

0.6 

65 นายเกียรติ

ศักดิ ์  เชิญ

กลาง 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 ปจจัยทางการบริหารที่มผีลตอ

การดําเนินงานการปองกนัและ

การควบคุมโรคไขเลอืดออกของ

อาสาสมัครสาธารณสขุประจํา 

วารสารวิชาการสาธารณสขุ

ชมุชน สํานกังานหลกัประกัน

สขุภาพแหงชาต ิ ปที ่4 ฉบับ

ที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม  

2561 

0.6 
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นครราชสมีา 

  

66 นางสาวเพ็ญ

นภา   ชาด ี

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 คุณลกัษณะสวนบุคคลและปจจัย

การบริหารทีม่ผีลตอการ

ปฏบิัติงานดานทนัตกรรมปองกนั

ของเจาพนักงานทนัตสาธารณสขุ

ในโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ

ตําบลจังหวัดขอนแกน 

วารสารทันตาภบิาล วิทยาลัย

การสาธารณสขุสิรินธร 

จังหวัดขอนแกน  ปที ่30 

ฉบับที่ 1  มกราคม  2562 

0.6 

67 นางนาตยา   

แกวพิภพ 

สขุศกึษาและการ

สงเสริมสขุภาพ  

11 ต.ค. 61 ผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบ

รูดานสขุภาพและการรับรู

ความสามารถตนเองเพือ่สงเสริม

พฤตกิรรมปองกนัการตั้งครรภ 

วารสารสุขศกึษา ภาควิชาสขุ

ศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร 

คณะสาธารณสขุศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 42 

ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม - 

ธันวาคม  2562 

0.8 

68 นางกาญจน

วจี   จตุเทน 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 การบริหารความเสี่ยงของ

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

ชมุชน จังหวัดรอยเอ็ด 

 วารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติ

วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

18 ฉบับที่ 4  ตลุาคม-

ธันวาคม  2561 

0.8 

69 นางสาว

จินตนา   กี

เกียง 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 บรรยากาศองคการและการ

สนบัสนนุจากองคการทีม่ผีลตอ

การปฏบิัติงานตามบทบาทหนาที่

ของนกัวิชาการสาธารณสุขใน

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล 

จังหวัดเพชรบูรณ 

 วารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติ

วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

19 ฉบับที่ 2  เมษายน - 

มถินุายน  2562 

0.8 

70 นางสาวชนา

กานต   นา

พมิพ 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 คุณลกัษณะสวนบุคคลและ

แรงจูงใจที่มีผลตอความสขุในการ

ทํางานของเจาหนาที่สาธารณสขุ

ในโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ

ตําบล จังหวัดเพชรบูรณ 

 วารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติ

วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

18 ฉบับที่ 4  ตลุาคม-

ธันวาคม  2561 

0.8 

71 นายณัฐพล   

โยธา 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 ปจจัยแหงความสําเร็จและ

บรรยากาศองคการที่มผีลตอการ

ทําวิจัยเพื่อแกปญหาสาธารณสขุ

ของนกัวิชาการสาธารณสุขใน

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล 

จังหวัดขอนแกน 

 วารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติ

วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

19 ฉบับที่ 1  มกราคม - 

มนีาคม 2562 

0.8 

72 นายทวีเลิศ   

ชายงาม 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 บรรยากาศองคการและปจจัยแหง

ความสําเร็จที่มผีลตอการ

ปฏบิัติงานของทีมหมอครอบครัว

ระดับตําบล ในจังหวัด

หนองบัวลําภ ู

 วารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติ

วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่  

0.8 
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73 นางสาว

ทักษณิา   บุญ

ขนัธ 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 คุณลกัษณะสวนบุคคลและ

สนุทรียทกัษะผูนําทีม่ผีลตอการ

ปฏบิัติงานตามหลกัธรรมาภบิาล

ของผูอํานวยการโรงพยาบาล

สงเสริมสขุภาพตําบลในจังหวัด

อุดรธาน ี

 วารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติ

วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

19 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม-

กนัยายน  2562 

0.8 

74 นายคมกริช   

ถานทองด ี

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 คุณลกัษณะสวนบุคคลและ

แรงจูงใจที่มีผลตอการทํางานเปน

ทมี ของผูอํานวยการโรงพยาบาล

สงเสริมสขุภาพตําบล จังหวัด

อุดรธาน ี

 วารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติ

วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

19 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม-

กนัยายน  2562 

0.8 

75 นางสาวพัทธ

ชนก   พุทธ

มนตสิงห 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 ปจจัยแหงความสําเร็จและการ

สนบัสนนุจากองคการทีม่ผีลตอ

การดําเนินงานโรงพยาบาล

สงเสริมสขุภาพตําบลตดิดาวตาม

การรับรูของเจาหนาที่สาธารณสขุ

ที่ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาล

สงเสริมสขุภาพตําบลจังหวัด

บุรีรัมย 

 วารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติ

วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

19 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม-

กนัยายน  2562 

0.8 

76 นางสาวศุมา

ลณิ   ดีจันทร 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 แรงจูงใจและปจจัยแหง

ความสําเร็จที่มผีลตอการ

ปฏบิัติงานแพทยแผนไทยของ

เจาหนาที่สาธารณสขุใน

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล 

จังหวัดเลย 

 วารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติ

วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

19 ฉบับที่ 2  เมษายน -

มถินุายน  2562 

0.8 

77 นางนิลวรรณ   

ทองพลู 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 แรงจูงใจและการสนบัสนนุจาก

องคการทีม่ผีลตอการปฏิบตัิงาน

สงเสริมสขุภาพผูสูงอายุของ

เจาหนาที่สาธารณสขุใน

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล 

จังหวัดมหาสารคาม 

 วารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติ

วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

19 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม-

กนัยายน  2562 

0.8 

78 นายพีรพงศ   

ภสูด 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 แรงจูงใจและปจจัยแหง

ความสําเร็จที่มผีลตอปฏบิัติงาน

คุมครองผูบริโภคของเจาหนาที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริม

สขุภาพตําบล  จังหวัด

หนองบัวลําภ ู

 วารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติ

วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

19 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม-

กนัยายน  2562 

 

 

0.8 
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79 นางสาวมนฤด ี  

อุดมดนั 

การบริหารสาธารณสขุ  11 ต.ค. 61 การดําเนินงานของคณะกรรมการ

บริหารกองทุนหลกัประกนั

สขุภาพในระดับทองถิน่หรือพืน้ที ่

จังหวัดสุรินทร 

 วารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติ

วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

19 ฉบับที่ 1  มกราคม-

มนีาคม  2562 

0.8 

80 นางสาว

จุฑามาศ   

ไทยใจด ี

อนามัยสิ่งแวดลอม  11 ต.ค. 61 กระบวนการพัฒนาศกัยภาพการ

ดูแลตนเองของเกษตรกรเพือ่

ปองกนัอนัตรายจากการ ใช

สารเคมกีําจัดศัตรูพชื ตําบลทับกุง 

อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธาน ี

 วารสารวิจัย  มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) ปที่ 19 ฉบับที่ 

2  เมษายน-มถินุายน  2562 

0.8 

81 นายนัสพงษ   

กลิน่จําปา 

อนามัยสิ่งแวดลอม  11 ต.ค. 61 พฤตกิรรมการใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพชืของเกษตรกร ตําบลปาไม

งาม อําเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวลําภ ู

วารสารวิชาการสํานักงาน

ควบคมุโรคที ่9 จังหวัด

นครราชสมีา  ปที่ 25 ฉบับที ่

2  กมุภาพนธ-พฤษภาคม  

2562 

0.8 

82 นายสรศักดิ ์  

ตันทอง 

อนามัยสิ่งแวดลอม  11 ต.ค. 61 และปจจัยที่มีความสมัพนัธกบั

การเกิดอบุตัิเหตทุางถนนจาก

รถจักรยานยนตในนกัเรียน

ระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย 

อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 

พ.ศ.2560 

 วารสารวิชาการสํานักงาน

ควบคมุโรคที ่9 จังหวัด

นครราชสมีา ปที่ 25 ฉบับที่ 

2  กมุภาพนัธ  - พฤษภาคม  

2562 

0.8 

83 นางสาวธัน

นารี   เจนวิถ ี

อนามัยสิ่งแวดลอม  11 ต.ค. 61 ปญหาสขุภาพของพนกังานเก็บ

ขนขยะขององคกรปกครองสวน

ทองถิน่ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัด

ชัยภมูิ พ.ศ.2560 

 วารสารวิชาการสํานักงาน

ควบคมุโรคที ่9 จังหวัด

นครราชสมีา ปที่ 25 ฉบับที่ 

2  กมุภาพนัธ  - พฤษภาคม  

2562 

0.8 

84 นางสาวพร

ทิวา   ทบคลัง 

สขุศกึษาและการ

สงเสริมสขุภาพ  

11 ต.ค. 61 ผลของโปรแกรมการสงเสริมความ

รอบรูดานสขุภาพตอการใช

สารเคมกีําจัดศัตรูพชืในเกษตรกร

ผูปลูกมนัสําปะหลัง อําเภอเสิง

สาง จังหวัดนครราชสมีา 

วารสารสุขศกึษา ภาควิชาสขุ

ศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร 

คณะสาธารณสขุศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 42 

ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - 

ธันวาคม  2562 

0.8 

85 นางสาวสมจิต   

บุญพา 

อนามัยสิ่งแวดลอม  29 ต.ค. 61 การศึกษาความรู ทัศนคต ิและ

พฤตกิรรมการใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพชืของเกษตรกรผูปลูกพริก 

บานหนองดนู ตําบลหนองเหลา 

อําเภอมวงสามสิบ จังหวัด

อุบลราชธาน ี

  วารสารวิจัยและพัฒนา

ระบบสขุภาพ สํานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที ่12 ฉบับที่ 1  มกราคม-

เมษายน  2562 

0.8 

86 นางสาวชวัล

ลกัษณ   คลัง

กลาง 

การบริหารสาธารณสขุ 

แผน ข (โครงการ

พิเศษ) 

1 ก.ย. 60 การปฏบิัติงานปองกนัและควบคมุ

ไขเลือดออกของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานในเขต

ตําบลเชียงพิณ อําเภอเมอืง 

จังหวัดอุดรธาน ี

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตรสาธารณสขุ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุธารณสขุจังหวัด 

0.8 



                                  การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561    113 

ที ่ ชือ่-สกุล นศ. สาขาวิชา วันสําเร็จ

การศึกษา 

ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

     กาฬสนิธุ ปที่ 11 ฉบับที ่2  

พฤษภาคม - สิงหาคม  2561 

 

87 นายภาณุมาศ   

ทมุวัน 

การบริหารสาธารณสขุ 

แผน ข (โครงการ

พิเศษ) 

1 ก.ย. 60 ลกัษณะสวนบุคคลและปจจัย

ทางการบริหารที่มผีลตอการ

ปฏบิัติงานทมีเฝาระวังสอบสวน

เคลือ่นที่เร็ว (SRRT) เครือขาย

ระดับตําบลของเจาหนาที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริม

สขุภาพตําบล จังหวัดอุดรธาน ี

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ สํานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 11 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม 

- สิงหาคม  2561 

0.8 

88 นางสาว

กฤติยาพร   

จันโท 

อนามัยสิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 2 

29 ก.ย. 60 การไดรับเคร่ืองดืม่เกลือแรของผู

ออกกําลังกายกลางแจง 

วารสารวิจัย  มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติ

วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

18 ฉบับที่ 4  ตลุาคม - 

ธันวาคม  2561 

0.8 

89 นางสาวปยะ

นชุ   อาจกลา 

อนามัยสิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 2 

29 ก.ย. 60 ปริมาณและชนิดเชือ้จุลนิทรียใน

อากาศในหองสมุด

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ สํานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุป

ที่ 11 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม-

สิงหาคม  2561 

0.8 

90 นายศุภนนท   

ไตรพิพฒัน 

อนามัยสิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 2 

29 ก.ย. 60 ระดับเสียงในพืน้ที่หอพักที่ใกล

สถานบนัเทิงรอบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน 

วารสารวิจัย  มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติ

วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

18 ฉบับที่ 4  ตลุาคม-

ธันวาคม  2561 

0.8 

91 นางสาวกิตติ

มา   สรางโศก 

การบริหารสาธารณสขุ 

แผน ก แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

29 ก.ย. 60 แรงจูงใจและการสนบัสนนุจาก

องคการทีม่ผีลตอการปฏิบตัิงาน

การดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ

เจาหนาที่สาธารณสขุใน

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล 

จังหวัดรอยเอ็ด 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตรสาธารณสขุ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ  ปที่ 11 ฉบับที่ 2  

พฤษภาคม - สิงหาคม 2561  

0.8 

92 นางสาวกุลจิ

รา   แซมสี

มวง 

การบริหารสาธารณสขุ 

แผน ก แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

29 ก.ย. 60 บรรยากาศองคการและปจจัย

ทางการบริหารที่มผีลตอการ

ปฏบิัติงานคุมครองผูบริโภคดาน

สาธารณสุขของเจาหนาที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริม

สขุภาพตําบลจังหวัดเพชรบูรณ  

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ  กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตรสาธารณสขุ  

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 2  

ประจําเดือน พฤษภาคม - 

สิงหาคม  2561 

 

 

 

0.8 
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93 นางจิราภรณ   

จตุเทน 

การบริหารสาธารณสขุ 

แผน ก แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

29 ก.ย. 60 คุณลกัษณะสวนบุคคลและ

แรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบตัิงาน

ตามมาตรฐานการดูแลหญิง

ตั้งครรภของพยาบาลวิชาชพีใน

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล   

จังหวัดรอยเอ็ด 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตรสาธารณสขุ สสจ.

กาฬสนิธุฒนาระบบสขุภาพ 

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร

สาธารณสุข สสจ.กาฬสนิธุ ป

ที่ 11 ฉบับที่ 2  ประจําเดือน

พฤษภาคม-สิงหาคม  2560 

0.8 

94 นางสาว

ปรารถนา   

เรืองรัตน 

การบริหารสาธารณสขุ 

แผน ก แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

29 ก.ย. 60 ปจจัยทางการบริหารที่มผีลตอ

การปฏบิัติงานของเจาหนาที่

ผูรับผดิชอบงานคุมครองผูบริโภค

ดานสาธารณสขุในโรงพยาบาล

สงเสริมสขุภาพตําบล  จังหวัด

ขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตรสาธารณสขุ  

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 2  

พฤษภาคม-สิงหาคม  2561 

0.8 

95 นางสาว

สรอยทอง   

กนังา 

การบริหารสาธารณสขุ 

แผน ก แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

29 ก.ย. 60 คุณลกัษณะสวนบุคคลและ

แรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบตัิงาน

การดูแลสขุภาพผูสูงอายุระยะยาว

ของเจาหนาที่สาธารณสขุใน

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล 

จังหวัดเพชรบูรณ 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ Research and 

Development Health 

System Journal สํานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 11 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม 

ถึง สิงหาคม  2561 

0.8 

96 นายอนนัต   

แสงอรุณ 

การบริหารสาธารณสขุ 

แผน ก แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

29 ก.ย. 60 คุณลกัษณะสวนบุคคลและปจจัย

ทางการบริหารที่มผีลตอการ

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

ของผูอํานวยการโรงพยาบาล

สงเสริมสขุภาพตําบล จังหวัด

ขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตรสาธารณสขุ สสจ.

กาฬสนิธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 2  

พฤษภาคม - สิงหาคม 2561   

0.8 

97 นางจิตรา   

ธํารงชัยชนะ 

การบริหารสาธารณสขุ 

แผน ข (โครงการ

พิเศษ) 

29 ก.ย. 60 สถานการณและปจจัยที่มี

ความสมัพนัธกบัภาวะซึมเศรา

ของผูปวยเบาหวานชนิดที2่ในเขต

จังหวัดขอนแกน 

วารสารแพทยนาวี กอง

วิทยาการ ศูนยวิทยาการ 

กรมแพทยทหารเรือ ปที ่45 

ฉบับที่ 2  พฤษภาคม-

สิงหาคม  2561 

0.8 

98 นายศิริโชต ิ  

พจนสนุทร 

การบริหารสาธารณสขุ 

แผน ข (โครงการพิเศษ) 

29 ก.ย. 60 การปฏบิัติงานควบคมุและ

ปองกนัโรคไขเลอืดออกของ

อาสาสมัครสาธารณสขุประจํา

หมูบานในอําเภอทาบอ  จังหวัด

หนองคาย 

วารสารวิจัยและพัฒนา

ระบบสขุภาพ กลุมงาน

พัฒนายุทธศาสตร

สาธารณสุข สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 11 ฉบับที่ 2  

พฤษภาคม - สิงหาคม  

2561 

 

 

0.8 
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99 นางสาววานิช   

รุงราม 

วิทยาการระบาด แผน 

ก แบบ ก 2 (โครงการ

พิเศษ) 

29 ก.ย. 60 ปจจัยการเกิดวัณโรคดือ้ยาใน

ผูปวยวัณโรค จังหวัดกาฬสนิธุ 

วารสารวิจัยและพัฒนา

ระบบสขุภาพ สํานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 11 ฉบับที่ 2  

พฤษภาคม-สิงหาคม  2561 

0.8 

100 นางสาวพัน

ไมล   วิชัย

วงษ 

อนามัยสิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 2 

29 ก.ย. 60 การประเมินความเสี่ยงดานการย

ศาสตรและความผิดปกตขิอง

ระบบโครงสรางและกลามเนือ้

ของเจาหนาที่ในโรงพยาบาล

ชัยภมู ิจังหวัดชัยภมู ิ

วารสารวิจัยและพัฒนา

ระบบสขุภาพ สํานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 11 ฉบับที่ 2  

พฤษภาคม-สิงหาคม  2561 

0.8 

101 นางสาววรา

พร   จันดา

เวียง 

อนามัยสิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 2 

29 ก.ย. 60 ความรูเกี่ยวกับการปฏบิัตกิาร

การแพทยฉุกเฉินของอาสาสมคัร

ฉุกเฉินการแพทย ขององคกร

ปกครองสวนทองถิน่ชมุแพ 

จังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนา

ระบบสขุภาพ สํานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 11 ฉบับที่ 2  

พฤษภาคม-สิงหาคม  2561 

0.8 

102 นายอโนราช   

โยเหลา 

อนามัยสิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 2 

29 ก.ย. 60 การมสีวนรวมในการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกภายใน

หอพกัของนักศึกษาวิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรินธร จังหวัด

ขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนา

ระบบสขุภาพ สํานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 11 ฉบับที่ 2  

พฤษภาคม-สิงหาคม  2561 

0.8 

103 นางสาวน้ํา

ทิพย   ศรี

หนองกิจ 

การบริหารสาธารณสขุ 

แผน ก แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

12 ต.ค. 60 ปจจัยทางการบริหารที่มผีลตอ

การปฏบิัติงานเฝาระวังทาง

ระบาดวิทยาของเจาหนาที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาล

สงเสริมสขุภาพตําบล จังหวัด

รอยเอ็ด 

วารสารวิจัยและพัฒนา

ระบบสขุภาพ กลุมงาน

พัฒนายุทธศาสตร

สาธารณสุข สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ

ธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 11 ฉบับที ่2  พฤษภาคม 

- สิงหาคม  2561 

0.8 

104 นางสาวเพช

รัตน   พนัอน 

การบริหารสาธารณสขุ 

แผน ก แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

12 ต.ค. 60 ปจจัยทางการบริหารที่มผีลตอ

การปฏบิัติงานของเจาหนาที่

ผูรับผดิชอบงานวัณโรคใน

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ

ตําบล จังหวัดขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนา

ระบบสขุภาพ กลุมงาน

พัฒนายุทธศาสตร

สาธารณสุข สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 11 ฉบับที่ 2  

พฤษภาคม - สิงหาคม  

2561 

0.8 

105 นางสาวรําไพ   

ราชาพัฒน 

การบริหารสาธารณสขุ 

แผน ก แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

12 ต.ค. 

60 

บรรยากาศองคการและการ

สนบัสนนุจากองคการทีม่ผีลตอ

ความสขุในการทํางานของ

พนักงานกระทรวงสาธารณสขุใน

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล 

จังหวัดนครราชสมีา 

วารสารวิจัยและพัฒนา

ระบบสขุภาพ กลุมงาน

พัฒนายุทธศาสตร

สาธารณสุข  สํานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 11 ฉบับที่ 2  

ประจําเดือนพฤษภาคม-

สิงหาคม  2561 

0.8 
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ที ่ ชือ่-สกุล นศ. สาขาวิชา วันสําเร็จ

การศึกษา 

ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

106 นางสาวชุดา

กรณ   อนิภิ

รมภ 

การบริหารสาธารณสขุ 

แผน ก แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

12 ต.ค. 

60 

การมสีวนรวมของอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจําหมูบานทีม่ผีล

ตอการดูแลผูสูงอายุ อําเภอเพ็ญ 

จังหวัดอุดรธาน ี

วารสารวิจัยและพัฒนา

ระบบสขุภาพ สํานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ 

ปที่ 11 ฉบับที่ 2  

พฤษภาคม-สิงหาคม  2561 

0.8 

107 นางสาวนิตยา   

พนัธสงา 

การบริหารสาธารณสขุ 

แผน ก แบบ ก 2 

(โครงการพิเศษ) 

12 ต.ค. 

60 

แรงจูงใจที่มีผลตอสมรรถนะของ

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

สงเสริมสขุภาพตําบล จังหวัด

ชัยภมู ิ

วารสารวิจัยและพัฒนา

ระบบสขุภาพ กลุมงาน

พัฒนายุทธศาสตร

สาธารณสุข สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ

ธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 11 ฉบับที ่2  พฤษภาคม 

- สิงหาคม  2561 

0.8 

108 นายคุณากร   

ปาปะขา 

การบริหารสาธารณสขุ 

แผน ข (โครงการพิเศษ) 

12 ต.ค. 

60 

สถานการณและปจจัยที่มี

ความสมัพนัธกบัการใชยา

ปฏชิีวนะของกลุมวัยแรงงาน ใน

จังหวัดมหาสารคาม 

วารสารวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี กรุงเทพ ปที่ 

34 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม-

สิงหาคม  2561 

0.8 

109 นางสาวศิริน

ธร   ณ 

หนองคาย 

วิทยาการระบาด แผน 

ก แบบ ก 2 (โครงการ

พิเศษ) 

12 ต.ค. 

60 

ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัการ

เสียชีวิตของผูปวยวัณโรคเสมหะ

บวกทีข่ึน้ทะเบียนรักษาที ่

โรงพยาบาลหนองคายจังหวัด

หนองคาย 

วารสารวิจัยและพัฒนา

ระบบสขุภาพ กลุมงาน

พัฒนายุทธศาสตร 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 2  

พฤษภาคม-สิงหาคม  2561 

0.8 

110 นางสาวนิรมล   

ศิริมนตรี 

อนามัยสิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 2 

12 ต.ค. 

60 

การปรับปรุงสขุาภิบาลใน

ครัวเรือนของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบล

โนนขวาง อําเภอบานดาน จังหวัด

บุรีรัมย  

วารสารวิจัย มข. (ฉบับ

บัณฑติศกึษา) บัณฑติ

วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 

18 ฉบับที ่4  ตลุาคม-

ธันวาคม  2561 

0.8 

111 นางสาวกวิน

ธิดา   อุปพงศ 

สขุศกึษาและการ

สงเสริมสขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 (โครงการ

พิเศษ) 

12 ต.ค. 

60 

ผลของโปรแกรมการสงเสริม

สขุภาพดวยการรับประทาน

อาหารคลนีรวมกับการออกกําลัง

กายเพื่อควบคมุน้ําหนักของ

นกัศกึษาระดับปริญญาตรีทีม่ี

น้ําหนกัเกนิ 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตร สํานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 11 ฉบับที่ 3  กนัยายน-

ธันวาคม  2561 

0.8 

112 นางสาวจุฑาธิป   

โยพันดุง 

สขุศกึษาและการ

สงเสริมสขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 (โครงการ

พิเศษ) 

12 ต.ค. 

60 

ผลของโปรแกรมการสงเสริม

สขุภาพในการปองกนัโรคมะเร็ง

เตานมของสตรีกลุมเสี่ยง 

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล

หนองหญาขาว อําเภอพมิาย 

จังหวัดนครราชสมีา 

 วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตร สํานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 11 ฉบับที ่3  กนัยายน-

ธันวาคม  2561 

 

 

0.8 
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ที ่ ชือ่-สกุล นศ. สาขาวิชา วันสําเร็จ

การศึกษา 

ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

113 นายปรเมศร   

ทิพยเดช 

สขุศกึษาและการ

สงเสริมสขุภาพ แผน ก 

แบบ ก 2 (โครงการ

พิเศษ) 

12 ต.ค. 

60 

ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมการบริโภคอาหารและ

การออกกําลังกายเพื่อปองกนัโรค

อวนของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา

ตอนตน จังหวัดนครราชสมีา 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตร สํานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 11 ฉบับที่ 3  กนัยายน-

ธันวาคม  2561 

0.8 

114 นางสาวธัสสร   

แกวเมือง 

วิทยาการระบาด แผน 

ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 

60 

ปริมาณฝุนละอองขนาดเลก็และ

อาการผิดปกตขิองระบบทางเดิน

หายใจของประชาชนในพืน้ทีผ่ลิต

แผนหนิทราย: กรณศีึกษา ตําบล

หนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสมีา 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ สํานกังานสาธารณสขุ

จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับ

ที่ 3  กนัยายน-ธันวาคม  

2561 

0.8 

115 นายพิทยา   

ธรรมวงศา 

การบริหารสาธารณสขุ 

แผน ข (โครงการ

พิเศษ) 

27 ต.ค. 

60 

สถานการณและปจจัยที่มี

ความสมัพนัธกบัความเสี่ยงตอการ

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของ

ผูปวยความดันโลหติสูง จังหวัด

อุดรธาน ี

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนน ีกรุงเทพ ปที่ 34 

ฉบับที่ 2  เดือนพฤษภาคม 

ถึง เดอืนสิงหาคม  2561 

0.8 

116 นายทวีศักดิ ์  

ประกอบมัย 

วิทยาการระบาด แผน 

ก แบบ ก 2 (โครงการ

พิเศษ) 

27 ต.ค. 

60 

ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัการ

ปองกนัตนเองของผูฉีดพนสาร

กําจัดศัตรูพชื อําเภอเมืองยโสธร 

จังหวัดยโสธร 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตร สํานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 11 ฉบับที่ 3  กนัยายน - 

ธันวาคม  2561 

0.8 

117 นางสาวทักษพร   

ฝอดสูงเนนิ 

วิทยาการระบาด แผน 

ก แบบ ก 2 (โครงการ

พิเศษ) 

27 ต.ค. 

60 

ปจจัยที่มีความสมัพนัธกบัการเกิด

โรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวาน

ชนิดที ่2 โรงพยาบาลหนองบัว

แดง จังหวัดชัยภูม ิ

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ สํานกังานสาธารณสขุ

จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับ

ที่ 3  กนัยายน-ธันวาคม  

2561 

0.8 

118 นางสาวปาริชาติ   

ภูติยา 

วิทยาการระบาด แผน 

ก แบบ ก 2 (โครงการ

พิเศษ) 

27 ต.ค. 60 ปจจัยที่มีอทิธิพลตอ

ความเครียดของพนกังานบริษทั

ผลิตเบเกอร่ีแหงหนึ่งใน จังหวัด

ขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ สํานกังานสาธารณสขุ

จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 

2  พฤษภาคม-สิงหาคม  2561 

0.8 

119 นางสาวเลิศนภา   

คลองแคลว 

อนามัยสิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 60 ประสิทธิภาพการสรางตะกอน

ทางเคมีในการบําบัดน้ําเสียจาก

กระบวนการผลติแมพมิพโลหะ 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ สํานกังานสาธารณสขุ

จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 

3  กนัยายน-ธันวาคม  2561 

0.8 

120 นายพศิน   

ทนัมัง 

อนามัยสิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 60 สถานการณเสียงรบกวนในเขต

เทศบาลนครขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตรสาธารณสขุ 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด

กาฬสนิธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 3  

กนัยายน-ธันวาคม  2561 

0.8 
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ที ่ ชือ่-สกุล นศ. สาขาวิชา วันสําเร็จ

การศึกษา 

ชือ่บทความ ชือ่วารสาร/เลมที ่ คา

น้ําหนกั 

121 นางสาวสุพา

ภรณ   คนอง

เดช 

อนามัยสิ่งแวดลอม 

แผน ก แบบ ก 2 

27 ต.ค. 60 สถานการณฝุนละอองใน

สิ่งแวดลอมอําเภอสิรินธร 

จังหวัดอุบลราชธาน ี

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ สํานกังานสาธารณสขุ

จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 

3  กนัยายน - ธันวาคม  2561 

0.8 

122 นางสาวปณณช

นุตม   ชอบจิตร 

สขุศกึษาและการ

สงเสริมสขุภาพ แผน 

ก แบบ ก 2 (โครงการ

พิเศษ) 

27 ต.ค. 60 ผลของการประยุกตใชทฤษฎี

ความสามารถแหงตนและแรง

สนบัสนนุทางสังคมตอ

พฤตกิรรมการปองกนั

โรคเบาหวานชนดิที ่2 ของ

ผูใหญทีม่ภีาวะกอนเบาหวาน

ในตําบลชีวาน อําเภอพมิาย 

จังหวัดนครราชสมีา 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตร สํานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ ป

ที่ 11 ฉบับที่ 3 กนัยายน - 

ธันวาคม 2561 

0.8 

123 นางสาว

ขจรวรรณ   

วงษสังข 

โภชนศาสตรเพือ่

สขุภาพ แผน ก แบบ 

ก 2 

7 ธ.ค. 60 ภาวะโภชนาการของผูปวย

มะเร็งเตานมที่ไดรับเคมบีําบัด

ทีม่ารับบริการ ณ ศนูยรังสี

รักษาและเคมีบําบัด  

โรงพยาบาลศนูยขอนแกน 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ

สขุภาพ สํานกังานสาธารณสขุ

จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 

3  กนัยายน - ธันวาคม  2561 

0.8 

124 Ms.LUONG 

THANH   BAO 

YEN 

ชีวสถติิ แผน ก แบบ 

ก 1 

19 ม.ค. 61 Mode of delivery and 

pregnancy outcomes in 

preterm birth 

วารสารวิจัย มข. ฉบับ

บัณฑติศกึษา บณัฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 18 

ฉบับที่ 4  October-

December  2561 

0.8 
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ประวัติผูเขยีน 

นายเกียรติศักด์ิ เกวใจ 

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 

สังกัด งานวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที่อยู 259/6 หมูที่ 3 ตําบลศิลา อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน 

 Email : kkiatt@kku.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

 ปการศึกษา 2546 จบการศึกษาระดับปรญิญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา  

     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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