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บทสรุปผูบริหาร
การวิเคราะหผ ลงานที่ไดรับการเผยแพรของนัก ศึกษาระดับ ปริญญาโท คณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิท ยาลัย ขอนแกน ปก ารศึก ษา 2559-2561 เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒ นาผลงาน
วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผลการวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 พบวาผลงานของนักศึกษา จําแนกตามประเภท
ผลงานวิชาการระหวางปการศึ กษา 2559-2561 นั กศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุ ขศาสตร
มหาวิท ยาลั ยขอนแกน มี ผ ลงานบทความเผยแพร จํานวนทั้ งสิ้น 395 เรื่อง ป ก ารศึก ษา 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
จํ า แนกตามประเภท TCI กลุ ม ที่ 1 และกลุ ม ที่ 2 ในป ก ารศึ ก ษา 2559-2561 คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับเผยแพรใน
วารสารระดับชาติ ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 จํานวน 138 เรื่อง โดยเปนผลงานของนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข มากที่สุด จํานวน 40 เรื่อง
และผลงานของนัก ศึก ษาที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุม ที่ 2 จํานวน 190 เรื่อง โดยเปนผลงานของ
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข มากที่สุด จํานวน 72
เรื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจํานวนมาก
จําแนกตามผลงานที่เผยแพรใน SCOPUS ในป ก ารศึก ษา 2559-2561 คณะสาธารณสุ ข
ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน มีผ ลงานของนักศึก ษาระดับปริญ ญาโท ที่ไดรับเผยแพรใน SCOPUS
จํานวน 4 เรื่อง โดยเปนผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ มากที่สุด
จํานวน 3 เรื่อง
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จําแนกตามผลงานที่เผยแพรในการประชุม วิชาการระดับ ชาติในปก ารศึก ษา 2559-2561
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานของนักศึกษาระดับปริญาโทที่ไดรับเผยแพร
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 7 เรื่อง โดยเปนผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม มากที่สุด จํานวน 4 เรื่อง
จําแนกตามผลงานที่เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในปการศึก ษา 25592561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับ
เผยแพรในการประชุม วิชาการระดั บ นานาชาติ จํ านวน 56 เรื่อ ง โดยเป นผลงานของนั ก ศึก ษา
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณ ฑิ ต นานาชาติ มากที่ สุด จํานวน 48 เรื่อง อาจเนื่องจากมีนัก ศึก ษา
ตางชาติจํานวนมาก
ขอเสนอแนะสําหรับ การเผยแพรผลงานของนัก ศึก ษา ควรมีแผนพัฒนาการสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวารสารระดับ นานาชาติ จัดโครงการอบรมการ
เขียนบทความเพื่อขอตีพิมพ และงานวิชาการควรมีการวิเคราะหผลงานการเผยแพรเพื่อทบทวนหา
แนวทางการพัฒนาการเผยแพรผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ เกวใจ
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ.2563
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คํานํา

การศึก ษาการวิเคราะหผลงานที่ไดรับ การตีพิมพเ ผยแพรของนัก ศึก ษาระดับ ปริญญาโท
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 ไดจัดทําขึ้นเพื่อวิเคราะห
ผลงานที่ ได รั บ การตี พิ ม พ เ ผยแพร ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท คณะสาธารณสุ ข ศาสตร
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
ตีพิม พเ ผยแพรข องนัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแก น
ปการศึกษา 2559-2561 และยังเปนการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูจัดทํารายงานการวิเคราะห ผ ลงานที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ เ ผยแพร ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 ฉบับนี้หวังวา
จะเปนประโยชนตอ หนวยงาน และผูส นใจ เพื่อ ใชเ ปนแนวทางการพัฒ นาผลงานวิท ยานิพนธ
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
นายเกียรติศักดิ์ เกวใจ
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ.2563
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ภาพที่ 2 จํานวนผลงานที่ไดรบั การเผยแพร ปการศึกษา 2559-2561
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ภาพที่ 8 ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหาร
สาธารณสุข)
ภาพที่ 9 ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัย
สิ่งแวดลอม)
ภาพที่ 10 ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการ ระบาด)
ภาพที่ 11 ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร
เพื่อสุขภาพ)
ภาพที่ 12 ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(สุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ)
ภาพที่ 13 ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ)
ภาพที่ 14 ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย)
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ
มหาวิท ยาลัยขอนแกน มีห นา ที่ห ลัก คือ การผลิตบัณ ฑิต วิจัย และการบริก ารวิชาการ
การทํานุบํารุง ศิล ปวัฒ นธรรม ซึ่ง ในการบริห ารจัดการมหาวิท ยาลัยขอนแกน ในป 2559-2562
ไดใหความสําคัญในประเด็นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสรางศักยภาพดานการแขงขัน มีความรู
ความสามารถในสาขาที่เปนความเชี่ยวชาญของมหาวิท ยาลัยขอนแกน เพื่อรองรับความตองการ
ทรัพยากรบุคคลสําหรับการพัฒนาประเทศ (แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน : 2557)
โดยในปจจุบัน ดานการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกนตองไดรับการประเมินจากหนวยงาน
ภายนอกทั้ง ในระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร โดยใชเกณฑมาตรฐาน การประเมิน
ในระดับประเทศและระดับสากล สําหรับในประเทศนัน้ มหาวิทยาลัยไดรับการประเมินจากจากหลายระบบ
ทั้งการประเมินภายในจาก สกอ. การประเมินคุณภาพโดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงาน
ที่ เ ป น เลิ ศ (Education Criteria for Performance Excellence) (แผนยุ ท ธศาสตร ก ารบริห าร
มหาวิทยาลัยขอนแกน : 2563-2566)
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ประกอบดวย
ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอกนั้น มีองคกรที่ดูแลรับผิดชอบ
ไดแก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กําหนดไววา ใหสถานศึกษา
ใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่มีขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา ตามคํารอง
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและเมิณคุณภาพการศึกษา โดยตองดําเนินการในการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาใหดีขึ้น และตองจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนผลจากการประกันคุณภาพภายใน รายงานตอหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ
รายงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษาถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการประเมิน เพื่อการรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ : 2542)
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คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันการศึกษาที่มุงเนนผลิตบัณฑิต
ดานสาธารณสุขศาสตร มีวิสัยทัศน คือ เปนสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําดานสาธารณสุขศาสตร
1 ใน 3 ของอาเซียน โดยมีพันธกิจ 4 ดาน ไดแก 1) ผลิตบัณฑิตทางสาธารณสุขที่มีความสามารถ
ในการทํางานและโดยเดนในงานวิจัย 2) วิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานสาธารณสุข
เพื่ อ นํ า ประโยชน ในการพั ฒ นาประเทศ 3) การบริก ารวิช าการด านสาธารณสุ ข 4) ทํ านุ บํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการเขากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ปจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก ซึ่งการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น จําเปนตองมีผลงานเผยแพรเปนที่ยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อใหเปนไปตามพันธกิจ ซึ่งเปนการดําเนินการใหไดผลงานวิจัยที่โดดเดน
พัฒนาองคความรูดานสาธารณสุขเพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับในหลักสูตร
ระดับ บัณฑิตศึก ษาจะตองมีก ารรายงานผลตามขอตกลงการปฏิบัติราชการประจําปง บประมาณ
ดานผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเปนหนึ่งในตัวชี้วัด
ของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจําแนกตามประเภทผลงานวิชาการ จําแนกตามประเภท TCI
ในแตละกลุม จําแนกตาม SCOPUS จําแนกตามผลของการประกันคุณภาพการศึกษา ผลงานที่เผยแพร
ในการประจําวิชาการระดับ ชาติ และจําแนกตามประเภทผลงานที่เผยแพรในการประชุม วิชาการ
ระดับ นานาชาติ ซึ่งในรายงานขอตกลงการปฏิบัติร าชการของคณะสาธารณสุขศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2561 ตัวชี้วัดที่ 5 ผลงานของนักศึกษาและผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ ดรับการ
เผยแพร (ผลรวมถวงน้ําหนัก) ซึ่งผูวิเคราะหจะตองรายงานผลงานตามตัวชี้วัดดังกลาว อีกทั้งยังไมเคยมี
การศึก ษาวิเ คราะหจํานวนรายงานผลงานของนัก ศึก ษาและผูสําเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท
ของแตละหลักสูตรในแตละปการศึกษา
ดังนั้น ผูวิเคราะหจึงมีความประสงคที่จะศึกษาวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2559-2561
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่ อวิ เคราะห ผลงานที่ ได รั บการเผยแพร ของนั กศึ กษาระดั บปริ ญ ญาโท คณะสาธารณสุ ขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ไดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561
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1.4 ขอบเขตการศึกษา
การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 โดยจําแนกตามประเภทผลงานวิชาการ จําแนกตาม
ประเภท TCI กลุม ที่ 1 TCI กลุม ที่ 2 จําแนกตามประเภท SCOPUS จําแนกตามประเภทผลงานที่
เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ จําแนกตามประเภทผลงานที่เผยแพรในการประชุมวิชาการ
ระดั บ นานาชาติ เปรี ย บเที ย บผลงานที่ ไ ด รั บ การเผยแพร ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561
1.5 คําจํากัดความ
5.1 TCI หมายถึง ศูนยดัชนีก ารอางอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index
เปนหนวยงานหลักของประเทศไทยที่ทําหนาที่พัฒ นาฐานขอมูล เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และสืบ คน
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 บทความวิจัยที่ไดจ ากผลการศึกษาของวิท ยานิพนธ เปนบทความ
ฉบับเต็ม (Full Paper) ไมใชบทคัดยอหรือบทคัดยอขนาดยาว
5.5 การเผยแพร หมายถึ ง การเผยแพร บ ทความจากวิท ยานิ พ นธ ในวารสารวิช าการ
(Journal) ในระดับ ชาติ หรือนานาชาติ รวมถึง บทความวิจัยฉบับ เต็ม (Full Paper) ที่ เผยแพรใน
รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิเคราะหทเี่ กี่ยวของ

มหาวิท ยาลัยขอนแกน มีห นาที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทําบํารุง ศิล ปวัฒ นธรรม โดยคณะสาธารณสุขศาสตร มีก องบริห ารงานคณะ เป นหนวย
สนับ สนุน การบริห ารจั ดการกลางภายในคณะ ให ส อดคลองกับ วิสัยทัศ น พั นธกิ จ คานิย ม และ
โครงสรางการบริหารของคณะรวมถึงหนวยบัณฑิตศึกษา ภายใตงานวิชาการที่มีบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของคณะ และสาขาวิชาในดานตางๆ คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้
2.1 แนวคิดการจัดการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร ไดเปดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข
ศาสตร) ปแรกจํานวน 30 คน ตั้งแตปการศึกษา 2523 โดยสอบคัดเลือกจากนักเรียนเรียนดีในภาค
ตะวันออกเฉียงจํานวนหนึ่ง รับจากนักเรียนทั่วไป สวนกลางดําเนินการสอบคัดเลือกจํานวนหนึ่ง และ
รับจากเจาหนาที่สาธารณสุขที่รับราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีพื้นความรูไมต่ํากวา ม.ศ. 5
เดิม อีกจํานวนหนึ่ง ในปการศึกษา 2527 ไดเพิ่มจํานวนนักศึกษาเปนปละ 50 คน ปการศึกษา 2532
เพิ่ม จํานวนนัก ศึก ษา เป นปล ะ 50 คน ปก ารศึก ษา 2532 เพิ่ม จํานวนนัก ศึก ษาเปนปล ะ 55 คน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปน
ตนไป จะเพิ่มจํานวนนัก ศึกษาเปนป ล ะ 80 คน ปจจุบันคณะ ไดพัฒ นาการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ดังนี้
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 ไดดําเนินการปรับโครงสรางองคกรและระบบบริห าร
จัดการองคกรอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสอดคลองและสัมพันธ
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัย โดยไดจัดแบงโครงสรางองคกรและ
ระบบการบริหาร จัดการองคกรออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 1) สาขาวิชา 2) กองบริหารงานคณะ
สาธารณสุขศาสตร และ 3) หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะ
สาขาวิชา
มีการจัดแบงโครงสรางออกเปน 3 สาขาวิชา ประกอบดวย
1) สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ โภชนาการ
2) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3) สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ
การบริห ารจัดการสาขาวิชาโดยมีหั วหนาสาขาวิชาเปน ผูบ ริห ารจัด การงาน
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 มีผูอํานวยการกองบริหารงานคณะเปนผูรับ ผิดชอบ บุคลากรสายสนับสนุนเปนผูมีสวนรวม
สนับสนุนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาระงานของคณะในดานตางๆ เกี่ยวกับการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน การบริหารและการจัดการงานธุรการดานงานสารบรรณ งานการเงินและ
งบประมาณ งานพัสดุ งานบริการการศึกษา งานโสต อาคารและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบาย
และแผน งานวิจัยและบริการวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ และงานพัฒนาวิชาการ ตลอดจนการใหบริการ
นักศึกษาและผูมาติดตอประสานงานกับคณาจารยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
2.2.3 หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะ
มีการจัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะ 3 ศูนย ประกอบดวย
1) ศูนยจัดการขอมูล และวิเคราะหทางสถิติ
2) ศูนยบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3) ศูนยฝกอบรมวิจัย และประเมินผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอม
เปนหนวยงานที่มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสสําหรับคนควาวิจัยและการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา เปนหนวยงานที่ใหบริการวิชาการในการจัดการสิ่งแวดลอม ที่ปรึกษาดาน
สิ่งแวดลอม สุขภาพ และจัดการฝกอบรม ตลอดจนการใหบริการนักศึกษาและผูมาติดตอประสานงาน
กับอาจารยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผูวิเคราะหไดรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวของกับ คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งไดสรุป
ความสําคัญตางๆ ดังตอไปนี้
มาตรา 4 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดความไวดังนี้
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความวาขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึง
ประสงค และ มาตรฐานที่ ต องการใหเ กิด ขึ้น ในสถานศึ ก ษาทุ ก แห ง และเพื่ อ ใช เป น หลั ก ในการ
เทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและ กํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา

6

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

“การประกันคุณ ภาพภายใน” หมายความวา การประเมิ นผลและการติด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษา
นั้นเอง หรือโดย หนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา
“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณ ภาพ และมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษาจากภายนอก โดยสํา นัก งานรับ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํา นักงานดังกลาว
รองรับ เพื่ อ เป นการประกัน คุณ ภาพและใหมี การพั ฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา 47 ให มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอ สาธารณชน เพื่อนํา ไปสูการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ ภายนอก
มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ
เปนองคกรมหาชนทําหนาทีพ่ ัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการ
จัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ
และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามทีก่ ําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทายและ
เสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่ เกี่ยวของและสาธารณชน
มาตรา 50 ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่
มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษาตลอดจนใหบุคลากรคณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครอง
และผูมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ภารกิจของสถานศึกษาตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษานั้น
มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึก ษาใดไมไดมาตรฐานที่
กําหนดใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุง

7

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

แกไข ตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่ กําหนด หากมิได
ดํา เนิ น การดั ง กล าวให สํ า นั ก งานรับ รองมาตรฐาน และประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษารายงานต อ
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข
2.3.1 ความจําเปนในการประเมินคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติก ารศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอกสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกนั้น พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแหงชาติ พ.ศ.2542
กําหนดใหมีองคกรหนึ่งขึ้นมาดูแล รับผิดชอบไดแก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึก ษา (สมศ.) โดยไดกําหนดไวดวยวาใหส ถานศึก ษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานตางๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษาตลอดจนใหบุคลากรคณะกรรมการของสถานศึกษา
รวมทั้งผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูล เพิ่ม เติมในสวนที่ พิจ ารณาเห็นวา
เกี่ยวของกับ การปฏิบัติภารกิจของสถานศึก ษาตามคํารองขอของสํานักงานรับ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองใหทําการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น จากสาระในพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.
2542 ดังกลาว ไดสงผลตอการดําเนินงานตาม ภารกิจของวิทยาลัยการจัดการอุดมศึกษาในประเทศ
ไทยอยางมาก ประเด็นสําคัญคือ
1) สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุงพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหดีขึ้น
2) ระบบการประกันคุณภาพตองมีทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
3) หนวยงานตนสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีภาระหนาที่รวมกันใน
การจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายนอกในสถาบันอุดมศึกษา
4) กฎหมายกํ า หนดให ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหาร การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
5) สถาบั นอุ ดมศึก ษาต องดํา เนิน การในการประกัน คุณ ภาพภายในอย าง
ตอเนื่องเพื่อ พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาไดดีขึ้น
6) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทํา รายงานประจําปที่เปนผลจากการประกัน
คุณภาพภายในรายงานนี้ตองเสนอตอหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ (อาทิ สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงบประมาณ เปนตน)
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7) รายงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษาตองเปดเผยตอสาธารณชน
8) รายงานประจํ า ป ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาถื อ ว า เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการประเมิน เพื่อการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา
9) สถาบันอุดมศึกษาตองใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ต า งๆ ที่ มี ข อ มู ล เกี่ ย วข อ งกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตลอดจนทํ า ให บุ ค ลากรคณะกรรมการสภา
มหาวิท ยาลัย รวมทั้ งผูป กครอง และผูมีสวนเกี่ยวของใหขอมูล เพิ่ม เติม เพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
สรุปไดวาพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพ การศึกษามาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานทุกระดับประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่ง
กําหนดใหมีองคกรหนึ่งขึ้นมาดูแลรับผิดชอบ ไดแก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
2.4 แนวคิดการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553
ผูวิเคราะหไดรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวของกับการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2553 ซึ่งไดสรุปความสําคัญตางๆ ดังตอไปนี้
ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาภารกิจหลัก
ที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ
1) การผลิตบัณฑิต
2) การวิจัย
3) การใหบริการทางวิชาการแกสังคม
4) และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกลาวมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ
ทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว ปจ จุบันมีปจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทําใหก ารประกัน
คุณภาพการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศมีแนวโนมที่จะมีความ
แตกตางกันมากขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษาทั้งในประเด็นการบริการการศึกษา
ขามพรมแดน และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิตอันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพ การศึกษา
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3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถ
พัฒนา องคความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้นไมวาจะ
เปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากลการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรม
และบริการการพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน
4) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะต อ งให ข อ มู ล สาธารณะ (Public information) ที่ เป น
ประโยชน ตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป บท
ที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Office of the Higher Education Commission (OHEC)
5) สัง คมต องการระบบอุด มศึก ษาที่ เปด โอกาสให ผูมี สวนไดสวนเสีย มีส วนรวม
(Participation) มี ค วาม โปร ง ใส (Transparency) และมี ความรั บ ผิ ดชอบซึ่ งตรวจสอบ ได
(accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
6) พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแหง ชาติพ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.
2545 กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให มีสํานักงาน
รับ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทํ าหน า ที่ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกโดยการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวงระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา 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
ประกาศแนวทางการปฏิบั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึก ษา แหง ชาติ เมื่ อวัน ที่ 16
กรกฎาคม 2552 เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปน ไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ดวยความจําเปนดังกลาว สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบ และ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชาคณะวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กําหนดขึ้น
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โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตาม
เกณฑและไดมาตรฐาน
2) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหน วยงานเทียบเท าและสถาบันอุดมศึกษาทราบ
สถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูคูมือการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2553 เป า หมาย (targets) และ
เปาประสงค (goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเอง และเปนสากล
3) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุด
แข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และ
พัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง
4) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูม ีสว นไดสวนเสียทําใหมั่นใจวาสถาบัน
อุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด
5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของมีขอมูล
พื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
2.5 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กับการ
ประกันคุณภาพ การศึกษา
ผูวิเคราะหไดศึกษาและสรุปพระราชบัญ ญัติการศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ม เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยยอ โดยกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึก ษาที่มุงเน น
คุณ ภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ“ระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา การประกัน
คุณ ภาพภายในเป นการสรางระบบและกลไกในการพั ฒ นาติ ดตามตรวจสอบ และประเมินการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายเปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
โดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัด และสถานศึก ษากําหนดให มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริห ารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีก ารจัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงาน ตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายนอกเปนการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาเพื่อใหมีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
คํานึงถึงความมุงหมายหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงาน
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รับ รองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึก ษา (องคก ารมหาชน) หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.”
พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด ให
สถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ป นับตั้งแต
การประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน ซึ่ง สมศ.
ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) เสร็จ สิ้นไปแลว ปจ จุบั นอยู
ระหวางประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) และการเตรียมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่ส าม (พ.ศ. 2554-2558) ในการประเมินรอบที่ส ามของ สมศ. เปนการประเมินทั้ง
ระดับ สถาบันและคณะวิชาแตหากสถาบันใดจัดการศึกษานอกคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 สถานที่ตั้งหลักการประเมินจะครอบคลุมการจัดการ
นอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมดนอกจากนั้นการประเมินคุณภาพจะมีความสอดคลองกับจุดเนนหรือกลุม
สถาบันที่แตละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑ ที่กําหนดโดยสํานักงานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ซึ่งมีหลักการ สําคัญ 5 ประการ ดังตอไปนี้ 1) เปนการประเมินเพื่อมุงให
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดมุงเนนเรื่องการตัดสินการจับผิด หรือการใหคุณ – ใหโทษ 2) ยึด
หลั ก ความเที่ ยงตรงเปน ธรรม โปรง ใส มี ห ลั ก ฐานข อมู ล ตามสภาพความเป นจริง (evidence –
based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) 3) มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและ
ประสานงานในลัก ษณะกัล ยาณมิตรมากกวาการกํากับ ควบคุม 4) สงเสริม การมีสวนรวมในการ
ประเมินคุณ ภาพและการพัฒ นาการจัดการศึก ษาจากทุก ฝายที่เกี่ยวของ 5) มุงสรางความสมดุล
ระหวา งเสรี ภ าพทางการศึ ก ษากับ จุด มุ ง หมายและหลั ก การศึ ก ษาของชาติต ามที่ กํ าหนดไว ใน
พระราชบัญ ญัติก ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ให เอกภาพเชิงนโยบายแตยังคงมีความหลากหลาย
ในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตาม
ศักยภาพของสถาบันและผูเรียน
2.6 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
กรอบแผนอุดมศึก ษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดกําหนดแนวทางการ
พัฒนาและแกปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทางซ้ําซอนขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไก
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการกลาวคือใหมีการสราง
กลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุมซึ่งมีพื้นที่บริการและ
จุดเนนระดับการศึกษาที่ตางกันรวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒ นาสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศตางกันตามความหลากหลาย งการพัฒนาฐานรากสังคมเศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจ
ในระดับทองถิ่นการขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบททองถิ่นและระดับประเทศจนถึงการแขงขันใน
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โลกาภิวัตน ซึ่งระบบอุดมศึกษาแตละกลุมเหลานี้จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผล
กระทบที่เปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิสามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจ
ของตัวเองสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีขึ้น สงผลเชิงบวกตอการผลิตพัฒนา
และการทํางานของอาจารยสามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เปนความตองการของสังคมลด
การวางงาน โดยที่ส ถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลานี้มีกลไกร วมกันในการประกันคุณภาพ เพื่ อให
นักศึกษาสามารถตอยอดถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพ
ควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือเปนฐาน
และเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชนรวมทั้งการโอนยาย
หนวยกิต
จากกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ป ดั ง กล า วกระทรวงศึ ก ษาธิก ารได มี ป ระกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในป กํ า หนดประเภทหรื อ กลุ ม
สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ
กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี
จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถิน่ เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริง
ในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเปน
แหลงเรียนรูที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน
และการพัฒ นาที่ยั่งยืน คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2553
กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลัก ในการขับ เคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคสถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงานธุรกิจ และ
บุคคลในภูมิภาคเพื่อรองรับการดํารงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได
กลุม ค สถาบั นเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่ เน นการผลิตบั ณ ฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุมสาขาวิชา ทังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตร หรือ
มนุษยศาสตรรวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทางสถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนน
การผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนน
ทั้งสองดานรวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ
สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะคือลักษณะที่ 1 เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
และลักษณะที่ 2 เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
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กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ บัณฑิตศึก ษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก และเนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิต
บัณฑิตที่เปนผูนําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูใน
แนวหนาระดับสากลมุงสรางองคความรูท ฤษฎี และขอคนพบใหมท างวิชาการ ดังนั้น การประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพให สอดรับกับการแบงกลุม สถาบันอุดมศึกษา
4 กลุมดังกลาว
การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึก ษาแห งชาติพ .ศ. 2542 แก ไขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน
หมวด 5 ที่วาดวยการบริห ารและการจัดการศึก ษา มาตรา 34 ได กําหนดให ค ณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษามี ห นาที่ พิ จ ารณาเสนอมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยคํานึงถึง
ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และระดับหนวยงานเพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทําขึ้นฉบับนี้ไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนรม
ใหญเปนกรอบในการพัฒนาโดยมีสาระสําคัญที่ครอบคลุมเปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษา
ระดับ อุดมศึกษาของไทยและเปนมาตรฐานที่คํานึงถึงความหลากหลายของกลุ ม หรือประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได
มาตรฐานการอุดมศึก ษาที่ป รากฏตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก ารลงวันที่ 7 สิงหาคม
2549 ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒ นาสังคมฐานความรูและ สังคมแหงการ
เรียนรู มาตรฐานยอยทั้ง 3 ดานนี้อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3
มาตรฐานเชนกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพล
โลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/ สังคมแหง
ความรูแตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุดมศึกษามีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐาน
ยอยของมาตรฐานการศึก ษาของชาติเพื่อใหการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตาม
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เปน
มาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 เพื่อนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา
วัต ถุ ป ระสงค แ ละพั น ธกิ จ ในการจั ด ตั้ ง ที่ แ ตกต างกั น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล
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ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
และมาตรฐานด า นการดํ า เนิ น การตามภารกิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา แล ะกํ า หนดกลุ ม
สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
กลุม ค สถาบันเฉพาะทางและกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกนอกจากนั้นยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตใน แต
ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตอง
เปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดาน
ทักษะทางปญ ญาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทัก ษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได
กําหนดเกณฑมาตรฐานอื่นๆ อาทิเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปด
และดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึก ษาเพื่อสงเสริม ใหส ถาบันอุดมศึก ษาไดพัฒ นาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ งการ
พัฒนาคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและ
พัฒนาสูสากลซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว และตอเนื่อง
ในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาตลอดจนสะท อ นให เห็ น ถึ ง มาตรฐานคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ
อุดมศึกษาเพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด
ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติมาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธกับ
มาตรฐานและหลั ก เกณฑ ที่ เ กี่ย วของกั บ การจัด การศึ ก ษาอื่ น ๆ รวมถึ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึก ษาแห ง ชาติ จึง จําเป นตองมีร ะบบประกัน คุณ ภาพที่ พั ฒ นาขึ้นตามที่ กําหนดไวใน
กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ความเชื่อมโยง
ระหวางมาตรฐานการศึกษาหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และการประกันคุณภาพ การศึกษา ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปญญา ธีระวิทยเลิศ. (2555). การวิจัยเปนการศึกษาความรูความจริงดวยระเบียบวิธีการทาง
วิท ยาศาสตรที่เปนวิธีก ารที่มีร ะบบขั้นตอนที่เชื่อถือได ผูใชผ ลงานวิจัยสามารถนําขอคนพบจาก
งานวิจัยไปใชเพื่อเพิ่มพูนความรูใหมหรือเพื่อการแกปญหาตาง ๆ เมื่อผูวิจัยไดขอคนพบและสามารถ
สรุปผลไดแลวจึงตองมีการเผยแพรผ ลงานวิจัยสูสาธารณชน เพื่อใหผูใชผลงานวิจัยสามารถเขาถึง
ผลงานและนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง การเผยแพรผลงานวิจัยในรูปเอกสารสิ่งพิมพในวารสาร
ทางวิชาการที่ไดม าตรฐานจึงเปนทางเลือกที่ผูวิจัยนิยมมาก เพราะเปนการเผยแพรผลงานอยาง
กวางขวางและผูวิจัยยังสามารถนําเอกสารผลงานวิจัยไปใชประกอบการประเมิน เพื่อเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการระดั บ ผู ชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือระดั บ ศาสตราจารย และยัง เป น
ประโยชนตอหนวยงานที่สังกัด ทางหนวยงานตนสังกัดของผูวิจัยสามารถนําผลงานที่ตีพิมพเผยแพร
แลวก็ไปใชประกอบการตรวจสอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากการประเมินผล
การปฏิบัติร าชการของสถาบันอุดมศึก ษาโดยสํานัก งานพั ฒ นาราชการ (กพร.) และการประเมิน
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยลงในวารสารที่ได
มาตรฐานที่มีระเบียบการจัดพิมพที่ยุงยากพอสมควร จึงเปนการยากลําบากแกผูวิจัยในการถายทอด
องคความรูจากการวิจัยสูผูใชผลงานวิจัย แตเมื่อผูวิจัยตองการใชผลงานวิจัยไปสูผูใชงานวิจัย และ
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เพื่อการประเมินเขาสูตําแหนงทางวิชาการ หรือเพื่อขอจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งทางบัณฑิต
วิท ยาลัยหลายแห ง กําหนดใหต องเผยแพรผ ลงานทางวารสารก อนจึง ไดรับ การอนุมั ติให สําเร็ จ
การศึกษา จึงตองลงเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารและตองเลือกลงตีพิม พในวารสารวิชาการที่ได
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 ฉบับและนอกจากนั้นไมผาน
การประเมิน ซึ่งผูวิจัยตองเลือกลงตีพิมพในวารสารที่ผา นการรับรองจาก TCI หรือลงตีพิมพในวารสาร
นานาชาติที่อยูในฐานขอมูล เชน ISI SCOPUS และฐานอื่น ๆ โดยที่ตองเขียนเปนภาษาอังกฤษและมี
คาใชจายในการลงตีพิมพคอนขางสูงและมีการตรวจประเมินอยางจริงจังจึงไมใชเรื่องงาย
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บทที่ 3
หลักเกณฑและวิธีการวิเคราะห

ผลงานวิเคราะห เรื่อง การวิเคราะห ผลงานที่ ไดรับการตีพิม พเผยแพรของนักศึ กษาระดั บ
ปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 ไดทบทวนทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของของงานวิเคราะห และมีวิธีดําเนินการศึกษา ดังตอไปนี้
3.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
3.2 ประชากร
3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.5 การนําเสนอ
3.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
3.1.1 ศึกษาองคความรู และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
3.1.2 รวบรวมขอมูลจากรายงานตัวชี้วัด
3.1.3 วิเคราะหขอมูล
3.1.4 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
3.1.5 สรุปผลการวิเคราะห และขอเสนอแนะ
3.2 ประชากร
3.2.1 ประชากร
จํ า นวนผลงานของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทที่ ไ ด รั บ การเผยแพร ในช ว ง
ปการศึกษา 2559-2561 จํานวน 395 เรื่อง
3.2.2 กลุมตัวอยาง
ใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง
3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิเคราะหผลงานของนักศึกษาระดับ ปริญญาโทที่ไดรับการเผยแพร
ปการศึกษา 2559-2561 ใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
1) ชื่อเจาของบทความ
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2) สาขาวิชา
3) วันสําเร็จการศึกษา
4) ชื่อบทความ
5) ชื่อวารสาร,เลมที่
6) คาน้ําหนัก
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บรวบรวมขอมูลผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561 จากเวปไซตของวารสาร ฐานขอมูล TCI ฐานขอมูล
SCOPUS และฐานข อ มู ล ผู สํ าเร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท คณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
3.5 การนําเสนอ
ผูวิเคราะหนําเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาประกอบดวยตารางที่แสดงขอมูลทั่วไป ไดแก
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และเขีย นพรรณนาสรุป ประเด็น เปรีย บเทียบขอ มูล ในการวิเ คราะห
ผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปการศึกษา 2559-2561
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห

การวิเคราะหครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห บทความเผยแพรผลงานของนักศึกษาระดับ
ปริญ ญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางปการศึกษา 2559 – 2561 โดย
ทําการวิเคราะห ดังนี้
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
ในระหวางป ก ารศึ ก ษา 2559-2561 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท คณะสาธารณสุ ขศาสตร
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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ตารางที่ 1 จํ า นวนและร อ ยละผลงานที่ ได รั บ การเผยแพร ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
คณ ะสาธารณ สุ ข ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ป การศึ ก ษา 2559-2561
จําแนกตามประเภทผลงาน
หนวย: เรื่อง
จํานวน (รอยละ)
ประเภทผลงาน
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
รวม
ที่ไดรับการเผยแพร
2559
2560
2561
TCI กลุม ที่ 1
54 (13.67%) 41 (10.37%) 47 (11.89%) 142 (35.94%)
TCI กลุม ที่ 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
6 (1.51%)
1 (0.25%)
0
7 (1.77%)
ระดับชาติ
ประชุมวิชาการ
5 (1.26%)
28 (7.08%)
19 (4.81%) 52 (13.16%)
ระดับนานาชาติ
รวม
130 (32.91%) 141 (35.69%) 124 (31.3%)
395

จํานวนผลงาน (เรือง)
ปการศึกษา 2559
145

ปการศึกษา 2560

ปการศึกษา 2561

141

140
135
130

130
124

125
120
115

ปี การศึกษา 2559

ปี การศึกษา 2560

ปี การศึกษา 2561

ภาพที่ 2 จํานวนผลงานที่ไดรับการเผยแพร ปการศึกษา 2559-2561
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จากตารางที่ 1 พบวา ระหวางปการศึกษา 2559-2561 นักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิท ยาลัยขอนแกน มีผลงานที่ไดรับการเผยแพร จํานวน 395 เรื่อง โดยสามารถวิเคราะหตาม
ประเภทผลงาน เปนผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 จํานวน
142 เรื่อง คิดเปนรอยละ 35.94 เปนผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับ ชาติที่อยูในฐานขอมูล 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
ระดับปริญ ญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน 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)
ในปก ารศึก ษา 2560 ประเภทผลงานที่ไ ดรับ เผยแพร ข องนัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน มากที่สุด ไดแก ผลงานที่ไดรับเผยแพรในวารสาร
ระดับ ชาติ 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)
ในปก ารศึก ษา 2561 ประเภทผลงานที่ไ ดรับ เผยแพร ข องนัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน มากที่สุด ไดแก ผลงานที่ไดรับเผยแพรในวารสาร
ระดับ ชาติ 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 ผลงานที่ไดรับ เผยแพรในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
จํานวน 19 เรื่อง คิดเปนรอยละ 4.81 (ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 ผลงานที่ไดรับการเผยแพรฯ จําแนกตามประเภทผลงานวิชาการ
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4.2 ผลงานของนักศึกษา ที่ไดรับการเผยแพรในวารสารระดับชาติ ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
ในปก ารศึกษา 2559-2561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน มีผ ลงานของ
นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท ที่ไดรับ เผยแพรในวารสารระดับ ชาติ ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
จํานวน 138 เรื่อง โดยเปนผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริห ารสาธารณสุข มากที่สุด จํานวน 40 เรื่อง คิดเปนรอยละ 28.98 รองลงมา ไดแก หลัก สูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด จํานวน 24 เรื่อง คิดเปนรอยละ 17.39
และนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จํานวน 1 เรื่องคิดเปนรอยละ 0.72 (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละผลงานที่ไดรบั การเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561
จําแนกตามประเภท TCI กลุมที่ 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หลักสูตร

2559
สม.นานาชาติ
0 (0%)
วทม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0 (0%)
สม.สุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ
1 (0.72%)
สม.ชีวสถิติ
2 (1.44%)
สม.อนามัยสิง่ แวดลอม
7 (5.07%)
สม.โภชนศาสตรเพือ่ สุขภาพ
11 (7.97%)
สม.
0 (0%)
สม.วิทยาการระบาด
12 (8.69%)
สม.การบริหารสาธารณสุข
17 (12.31%)
รวม
50 (36.23%)

ปการศึกษา
2560
0 (0%)
0 (0%)
4 (2.89%)
5 (3.62%)
4 (2.89%)
4 (2.89%)
15 (10.86%)
2 (1.44%)
7 (5.07%)
41 (29.71%)

2561
0 (0%)
1 (0.72%)
0 (0%)
1 (0.72%)
8 (5.79%)
5 (3.62%)
6 (4.34%)
10 (7.24%)
16 (11.59%)
47(34.05%)

รวม
0 (0%)
1 (0.72%)
5 (3.62%)
8 (5.79%)
19 (6.52%)
20 (14.49%)
21 (15.21%)
24 (17.39%)
40 (28.98%)
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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
สุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ 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
บริ ห ารสาธารณสุ ข จํ า นวน 7 เรื่ อ ง คิ ด เป น ร อ ยละ 17.07 และน อ ยที่ สุ ด ได แ ก หลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาวิท ยาการระบาด จํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 1.44
(ดังแสดงในตารางที่ 2 และภาพที่ 4)
ปการศึกษา 2561 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับชาติ
ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 มากที่สุด ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริ ห ารสาธารณสุ ข จํ า นวน 16 เรื่ อ ง คิ ด เป น ร อ ยละ 11.59 รองลงมา ได แ ก หลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิท ยาการระบาด จํานวน 10 เรื่อง คิดเปนรอยละ 7.24
และนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ชีวสถิติ และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวนหลักสูต รละ 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ
0.72 (ดังแสดงในตารางที่ 2 และภาพที่ 4)
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4.3 ผลงานของนักศึกษา ที่ไดรับการเผยแพรในวารสารระดับชาติ ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
ในปก ารศึกษา 2559-2561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน มีผ ลงานของ
นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท ที่ไดรับ เผยแพรในวารสารระดับ ชาติ ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
จํานวน 190 เรื่อง โดยเปนผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริห ารสาธารณสุข มากที่สุด จํานวน 72 เรื่อง คิดเปนรอยละ 37.89 รองลงมา ไดแก หลัก สูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ จํานวน 40 เรื่อง คิดเปน
รอยละ 21.05 และนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 0.52 (ดังตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละผลงานที่ไดรบั การเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561
จําแนกตามประเภท TCI กลุมที่ 2
ที่

หลักสูตร

2559
0 (0%)

ปการศึกษา
2560
0 (0%)

2561
0 (0%)

รวม

1 สม.นานาชาติ
0 (0%)
2 วทม.อาชีวอนามัยและ
1 (0.52%)
0 (0%)
1 (0.52%)
0 (0%)
ความปลอดภัย
3 สม.โภชนศาสตรเพือ่ สุขภาพ 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.อนามัยสิง่ แวดลอม
7 (3.68%)
9 (4.73%) 15 (7.89%) 31 (16.31%)
8 สม.สุขศึกษาและการสงเสริม
40 (21.05%)
17 (8.94%) 17 (8.94%) 6 (3.15%)
สุขภาพ
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
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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
การบริ ห ารสาธารณสุ ข จํ า นวน 18 เรื่ อ ง คิ ด เป น ร อ ยละ 9.47 รองลงมา ได แ ก หลั ก สู ต ร
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
การบริ ห ารสาธารณสุ ข จํ า นวน 29 เรื่ อ ง คิ ด เป น ร อ ยละ 15.26 รองลงมา ได แ ก หลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 15 เรื่อง คิดเปนรอยละ 7.89
และน อยที่ สุด ไดแก หลั ก สูตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาโภชนศาสตร และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ จํานวนหลักสูตรละ 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 0.52 (ดัง
แสดงในตารางที่ 3 และภาพที่ 5)
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4.4 ผลงานของนักศึกษา ทีไ่ ดรับการเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานขอมูล
SCOPUS
ในปก ารศึก ษา 2559-2561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน มีผ ลงานของ
นักศึกษาระดับปริญ ญาโท ที่ไดรับเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูล SCOPUS
จํานวน 4 เรื่อง โดยเปนผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
มากที่สุด จํานวน 3 เรื่อง คิดเปนรอยละ 75 รองลงมา ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(นานาชาติ) จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 25 (ดังตารางที่4)
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละผลงานที่ไดรบั การเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561
จําแนกตามผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูล SCOPUS
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หลักสูตร

สม.
วทม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สม.การบริหารสาธารณสุข
สม.อนามัยสิง่ แวดลอม
สม.วิทยาการระบาด
สม.โภชนศาสตรเพือ่ สุขภาพ
สม.สุขศึกษาและการสงเสริมสุชภาพ
สม.นานาชาติ
สม.ชีวสถิติ
รวม

2559

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (%)
1 (25%)

ปการศึกษา
2560

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (25%)
2 (50%)
3 (%)

2561

รวม

0 (0%) 0 (0%)
0 (0%) 0 (0%)
0 (0%) 0 (0%)
0 (0%) 0 (0%)
0 (0%) 0 (0%)
0 (0%) 0 (0%)
0 (0%) 0 (0%)
0 (0%) 1 (25%)
0 (0%) 3 (75%)
0 (0%)
4

ไดทําการวิเคราะหรายป พบวา ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าชี วสถิติ เพี ยงหลัก สู ต รเดีย วที่ มี ผ ลงานที่ เผยแพรในวารสารระดั บ นานาชาติ ที่ อ ยู ใน
ฐานขอมูล SCOPUS จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 25
ปการศึก ษา 2560 พบวา นักศึกษาระดับปริญ ญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ที่มีผ ลงานที่เผยแพรในวารสารระดับ นานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูล SCOPUS มากที่สุด
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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 ทีไ่ ดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ในปก ารศึก ษา 2559-2561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิท ยาลั ยขอนแกน มีผ ลงานของ
นักศึกษาระดับ ปริญ าโทที่ไดรับเผยแพรในการประชุม วิชาการระดับชาติ จํานวน 7 เรื่อง โดยเปน
ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม มากที่สุด
จํานวน 4 เรื่อง คิดเปนรอยละ 57.14 รองลงมา ไดแก หลัก สูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบั ณ ฑิต,
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด จํานวนหลักสูตรละ1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 14.28 (ดังตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละผลงานที่ไดรบั การเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561
จําแนกตามผลงานที่เผยแพรในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ
ที่

หลักสูตร

1

สม.นานาชาติ
สม.โภชนศาสตรเพือ่ สุขภาพ
สม.สุขศึกษาและการสงเสริมสุชภาพ
สม.ชีวสถิติ
วทม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สม.
สม.การบริหารสาธารณสุข
สม.วิทยาการระบาด
สม.อนามัยสิง่ แวดลอม

2
3
4
5
6
7
8
9

รวม

2559

ปการศึกษา
2560

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (14.28%)
0 (0%)
1 (14.28%)
0 (0%)
1 (14.28%)
0 (0%)
3 (42.85%) 1 (14.28%)
6 (85.71%) 1 (14.28%)

รวม
2561

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

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (14.28%)
1 (14.28%)
1 (14.28%)
4 (57.14%)
7

จากตารางที่ 5 ไดทําการวิเคราะหรายป พบวา ปการศึกษา 2559 นักศึกษาระดับปริญญาโท
ที่มีผลงานที่เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ มากที่สุด ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 3 เรื่อง คิดเปนรอยละ 42.85 รองลงมา ไดแก
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 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 ที่มี ผลงานเผยแพรในการประชุม
วิชาการระดับชาติ
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4.6 ผลงานของนักศึกษา ทีไ่ ดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
ในปก ารศึก ษา 2559-2561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน มีผ ลงานของ
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
ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละผลงานที่ไดรบั การเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561
จําแนกตามผลงานที่เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ที่

หลักสูตร

1

สม.อนามัยสิง่ แวดลอม
สม.วิทยาการระบาด
สม.โภชนศาสตรเพือ่ สุขภาพ
วทม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สม.การบริหารสาธารณสุข
สม.ชีวสถิติ
สม.สุขศึกษาและการสงเสริมสุชภาพ
สม.
สม.นานาชาติ

2
3
4
5
6
7
8
9

รวม

2559

ปการศึกษา
2560

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (1.78%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (1.78%)
0 (0%)
1 (1.78%)
4 (7.14%)
0 (0%)
4 (7.14%) 26 (46.42%)
9 (16.07%) 28 (50%)

รวม
2561

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (1.780%)
0 (%)
18 (32.14%)
19 (33.92%)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (1.78%)
1 (1.78%)
2 (3.57%)
4 (7.14%)
48 (85.71%)
56

จากตารางที่ 6 ไดทําการวิเคราะหรายป พบวา ปการศึกษา 2559 นักศึกษาระดับปริญญาโท
ที่มีผลงานเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มากที่สุด ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) จํานวนหลัก สูตรละ 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
ระดับ นานาชาติ มากที่สุด ไดแก หลัก สูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (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
ระดับ นานาชาติ มากที่สุด ไดแก หลัก สูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) จํานวน 18
เรื่อง คิดเปนรอยละ 32.14 รองลงมา ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สุข
ศึกษา จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 1.78
4.7 เปรีย บเทียบผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561
ป การศึ ก ษา 2559-2561 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ป ริ ญ ญ าโท คณ ะส าธารณ สุ ขศาสต ร
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานที่ไดรับการเผยแพรฯ จํานวน 395 เรื่อง โดยจําแนกตามหลักสูตร
พบวา หลัก สูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข มีผ ลงานที่ไดรับ
การเผยแพรฯ มากที่ สุ ด จํา นวน 114 เรื่ อ ง คิ ด เป น ร อยละ 28.86 รองลงมา ได แ ก หลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 54 เรื่อง คิดเปนรอยละ13.67
และนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 0.50 (ดังตารางที่ 7 และภาพที่ 5-13)
โดยทําการวิเคราะหรายป พบวา ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรที่นักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน มี ผ ลงานที่ไดรับ การเผยแพรฯ มากที่สุ ด ไดแ ก
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)
ในป ก ารศึ ก ษา 2560 หลั ก สู ต รที่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท คณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานที่ไดรับการเผยแพรฯ มากที่สุด ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต (นานาชาติ ) จํ า นวน 27 เรื่ อ ง คิ ด เป น ร อ ยละ 6.83 รองลงมา ได แ ก หลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข จํานวน 25 เรื่อง คิดเปนรอยละ
6.32 และนอ ยที่สุ ด ไดแก หลั ก สูต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 0.25 (ดังตารางที่ 7 และภาพที่ 5-13)
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ในป ก ารศึ ก ษา 2561 หลั ก สู ต รที่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท คณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงานที่ไดรับการเผยแพรฯ มากที่สุด ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข จํานวน 45 เรื่อง คิดเปนรอยละ 11.39 รองลงมา ไดแก
หลัก สูตรหลัก สูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิ ต 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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การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลงานที่ไดรบั การเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561
หนวย: เรื่อง
ที่

หลักสู ตร

1

วทม.อาชีวอนา
มัยและความ
ปลอดภัย

2
3
4

ก

ข

ค

ปการศึกษา 2559
ง

จ

ฉ

รวม

ปการศึกษา 2560
ง

ก

ข

ค

0
(0%)

1 (0.25%)

0 (0%)

ปการศึกษา 2561
ค
ง
จ

จ

ฉ

รวม

ก

ข

0 (0%)

0
(0%)

0
(0%)

1 (0.25%)

1 (0.25%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

ฉ

รวม

รวม

0
(0%)

0 (0%)

1
(0.25%)

2
(0.50%)

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%)

สม.โภชนศาสตร
เพื่ อสุขภาพ

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%)

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%)

สม.

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.สุ ขศึกษา
และการส งเสริม
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%)

สม.นานาชาติ

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

4
(1.01%)

0 (0%)

0
(0%)

0 (0%)

7 (1.77%)

4 (1.01%)

9 (2.27%)

0 (0%)

17
(4.30%)
50
(12.65%)

25
(6.32%)
64
(16.20%)

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

26
(6.58%)
0
(0%)
0
(0%)
28
(7.08%)

27
(6.83%)
14
(3.54%)
25
(6.32%)
141
(35.69%)

0
(0%)
15
(3.79%)
29
(7.34%)
58
(14.68%)

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

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

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

18
(4.55%)

7 (1.77%)

1
(0.25%)
0
(0%)
0
(0%)
3
(0.75%)

18
(4.55%)
23
(5.82%)
45
(11.39%)
124
(31.39%)

49
(12.40%)
54
(13.67%)
114
(28.86%)

7
8
9

สม.อนามั ย
สิ่งแวดล อม
สม.การบริ หาร
สาธารณสุข
รวม

*หมายเหตุ

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

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

3
(0.75%)
1
(0.25%)
6
(1.51%)

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

4
(1.01%)
17
(4.30%)
44
(11.13%)
130
(32.91%)

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

7 (1.77%)
41
(10.37%)

18
(4.55%)
68
(17.21%)

0 (0%)
0 (0%)

0 (0%)
8 (2.02%)
16
(4.05%)
47
(11.89%)

0 (0%)
0 (0%)
19
(4.81%)

395

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

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

ภาพที่ 6 ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

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

ภาพที่ 7 ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
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การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

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

ภาพที่ 8 ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสาธารณสุข)

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

ภาพที่ 9 ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิง่ แวดลอม)
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การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

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

ภาพที่ 10 ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด)

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

ภาพที่ 11 ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตรเพื่อสุขภาพ)
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การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

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

ภาพที่ 12 ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ)

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

ภาพที่ 13 ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ)
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การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

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

ภาพที่ 14 ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
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การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

บทที่ 5
สรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ

ผูวิเ คราะหไดร วบรวมขอมูล และทําการวิเ คราะหเ ปรียบเทียบผลงานที่ไดรับ การเผยแพร
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561
และสรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ ดังนี้
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
มหาวิท ยาลัยขอนแกน มีผ ลงาน จํานวน 395 เรื่อ ง โดยได วิเ คราะหต ามประเภทผลงาน เปน
5 ประเภท ไดแก 1) ผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 จํานวน
142 เรื่อง คิดเปนรอยละ 35.94 2) เปนผลงานทีเ่ ผยแพรในวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่
2 จํานวน 190 เรื่อง คิดเปนรอยละ 48.10 3) เปนผลงานที่ เผยแพรในวารสาร 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
จากการวิ เคราะห พบว า นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท คณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิท ยาลัยขอนแกน มีผ ลงานที่ เผยแพรในวารสารระดับ ชาติ ที่อยูในฐานขอมู ล TCI กลุ ม ที่ 2
มากกวาประเภทผลงานอื่น ซึ่งเปนผลงานที่มีคุณภาพอยูในเกณฑที่ยอมรับไดของเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรอีกดวย
5.1.2 ผลงานของนักศึกษา ที่ไดรับการเผยแพรในวารสารระดับชาติ ในฐานขอมูล TCI
กลุมที่ 1
ในปการศึกษา 2559-2561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงาน
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับเผยแพรในวารสารระดับชาติ ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
จํานวน 138 เรื่อง โดยเปนผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริห ารสาธารณสุข มากที่สุด จํานวน 40 เรื่อง คิดเปนรอยละ 28.98 รองลงมา ไดแก หลัก สูตร

42

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด จํานวน 24 เรื่อง คิดเปนรอยละ 17.39
และนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จํานวน 1 เรื่องคิดเปนรอยละ 0.72
5.1.3 ผลงานของนักศึกษา ที่ไดรับการเผยแพรในวารสารระดับชาติ ในฐานขอมูล TCI
กลุมที่ 2
ในปการศึกษา 2559-2561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงาน
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับเผยแพรในวารสารระดับชาติ ที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
จํานวน 190 เรื่อง โดยเปนผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริห ารสาธารณสุข มากที่สุด จํานวน 72 เรื่อง คิดเปนรอยละ 37.89 รองลงมา ไดแก หลัก สูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ จํานวน 40 เรื่อง คิดเปน
รอยละ 21.05 และนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 0.52
5.1.4 ผลงานของนักศึกษา ที่ไดรับการเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานขอมูล
SCOPUS
ในปการศึกษา 2559-2561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงาน
ของนัก ศึก ษาระดับ ปริญญาโท ที่ไดรับ เผยแพรใน SCOPUS จํานวน 4 เรื่อง โดยเป นผลงานของ
นักศึกษาหลัก สูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ มากที่สุด จํานวน 3 เรื่อง คิดเปน
รอยละ 75 รองลงมา ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต นานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง คิดเปน
รอยละ 25 และหลักสูตรอื่นๆ ไมไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ มีแผนพัฒนาการเผยแพรผลงานของนักศึกษา
ในหลักสูตรใหมีการเผยแพรในระดับนานาชาติมากขึ้น
5.1.5 ผลงานของนักศึกษา ที่ไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ในปการศึกษา 2559-2561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงาน
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 7 เรื่อง โดย
เปนผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม มาก
ที่สุด จํานวน 4 เรื่อง คิดเปนรอยละ 57.14 รองลงมา ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต,
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด หลักสูตรละจํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 14.28
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5.1.6 ผลงานของนักศึกษา ที่ไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ในปการศึกษา 2559-2561 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลงาน
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 56 เรื่อง
โดยเปนผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) มากที่สุด จํานวน 48 เรื่อง
คิดเปนรอยละ 85.71 รองลงมา ไดแก หลัก สูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 4 เรื่อง
คิดเปนรอยละ 7.14 และนอยที่สุด ไดแก หลัก สูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารสาธารณสุข และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ จํานวนหลักสูตรละ
1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 1.78
5.1.7 เปรี ย บเที ย บผลงานที่ ไ ด รั บ การเผยแพร ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561
ป ก ารศึ ก ษา 2559-2561 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท คณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผ ลงานที่ไดรับ การเผยแพร จํานวน 395 เรื่อง โดยจําแนกตามหลักสูตร
พบวา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข มีผลงานที่ไดรับการ
เผยแพรฯ มากที่สุด จํานวน 114 เรื่อง คิดเปนรอยละ 28.86 รองลงมา ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่ง แวดลอม จํานวน 54 เรื่อง คิดเปนรอยละ13.67 และนอยที่สุด
ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน 2 เรื่อง
คิดเปนรอยละ 0.50 ทั้งนี้อาจเพราะหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข
มีจํานวนนักศึกษามากกวาหลักสูตรอื่น และเกณฑการสําเร็จการศึกษา จําเปนตองมีผลงานที่ไดรับ
การเผยแพร จึงทําใหหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข
มีผลงานที่ไดรับการเผยแพรมากที่สุด
5.2 ขอเสนอแนะจากการศึกษา
5.2.1 ควรมีแผนพัฒนาการสนับสนุนการเผยแพรผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในวารสารระดับนานาชาติ อยางตอเนื่อง
5.2.2 ควรมีการวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรเพื่อทบทวนหาแนวทางการพัฒนาการ
เผยแพรผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5.2.3 จัดโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
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ภาคผนวก ก
ผลงานของนักศึกษาและผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีเผยแพร
ปการศึกษา 2559
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รายงานผลตามขอ ตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2559
( ) รอบ (มิ.ย. 60) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 60)
ตัวชี้วัดที่ 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
ตัวชี้วัด
ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ผลรวมถวงน้ําหนัก)

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2559
ปการศึก ษา
ปการศึกษา ปการศึก ษา
2557
2558
2559
51.63
72.45
55.22

ขอมูลผลการดําเนินงาน
คาน้ําหนัก
0.10
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

รวม
จํานวนผูสาํ เร็จ
คิดเปนรอยละ

จํานวนผลงาน
0
6
5
54
64
1
130

159

คะแนนถวง
0
1.2
2
32.4
51.2
1
87.8

55.22
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

1

นางดาวเรือง
คํามูล

การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ
ก2

2

3

4

5

6

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชื่อบทความ

13 ต.ค. 59 บรรยากาศองคการที่มผี ลตอการ
จัดการความขัดแยงของบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน ในเทศบาลตําบล
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน
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ชื่อวารสาร/เลมที่

การประชุม วิช าการระดับชาติดานการ
บริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่3 ณ
วิทยาลัยการปกครองทองถิน่
มหาวิทยาลัยขอนแกน 19 สิงหาคม
2559 หนา 653-661
นางสาวรัชดา สาธารณสุขศา 27 ต.ค. 59 ความสุข และคุณภาพชีวิตการ
การประชุม วิช าการเสนอผลงานวิจัย
พร ฐานมัน่
สตรมหา
ทํางานของพนักงาน
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 40
บัณฑิต
หางสรรพสินคา
จัดที่ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ จังหวัดสงขลาวัน ที่ 20
ตุลาคม 2559
นางสาวจารุ
วิทยาการ
3 เม.ย. 60 ผลของการดื่ม แอลกอฮอล และ
การประชุม วิช าการเสนอผลงานวิจัย
วรรณ เถื่อน ระบาด
โรคไวรัสตับอักเสบตอ
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ
มัน่
ความสัม พันธข องเพศกับโรคตับ
2560 อาคารพจน สารสิน
แข็ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน วัน ที่ 10
มีน าคม 2560
นางสาว
อนามัย
3 เม.ย. 60 การจัดการสิ่งปฏิกลู และ
การประชุม วิช าการเสนอผลงานวิจัย
อัจฉราพร
สิ่งแวดลอม
พฤติกรรมเสี่ยงตอการ
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ
โนนแสง
แผน ก แบบ
แพรกระจายของพยาธิใบไมตับใน 2560 อาคารพจน สารสิน
ก2
พืน้ ที่ ตําบลเหลาออย อําเภอรอง มหาวิทยาลัยขอนแกน วัน ที่ 10
คํา จังหวัดกาฬสินธุ
มีน าคม 2560
นายณัชพล
อนามัย
3 เม.ย. 60 ประสิทธิภาพของเอนไซมแพนคริ การประชุม วิช าการเสนอผลงานวิจัย
ลายแกว
สิ่งแวดลอม
เอติน ในกระบวนการหมักกาซ
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ
แผน ก แบบ
ชีวภาพจากเศษอาหารใน
2560 อาคารพจน สารสิน
ก2
ครัวเรือน
มหาวิทยาลัยขอนแกน วัน ที่ 10
มีน าคม 2560
นายอูน ตะ อนามัย
11 เม.ย. ประสิทธิภาพของแบคทีเรียกลุม
การประชุม วิช าการเสนอผลงานวิจัย
สิงห
สิ่งแวดลอม
60
ยอยสลายไขมันที่แยกไดจากถังดัก บัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ
แผน ก แบบ
ไขมัน ในการบําบัดไขมันและ
2560 อาคารพจน สารสิน
ก2
น้ํามัน ในน้ําเสีย
มหาวิทยาลัยขอนแกน วัน ที่ 10
มีน าคม 2560

คา
น้ําหนัก
0.2

0.2

0.20

0.20

0.20

0.20
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

7

วาที่ รอย
ตํารวจตรีศิริช ัย
จัน พุม

การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ
ก2

13 ต.ค. 59

การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 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 เขตสุข ภาพที่ 7
ตีพมิ พ หนา 4 - 23

0.4

8

Mr.SOK
DIMOL

สุขภาพ
ระหวาง
ประเทศ

27 ต.ค. 59

Ms.NIDA
AMALIA

สุขภาพ
ระหวาง
ประเทศ

27 ต.ค. 59

10

นาย ภูวศินทร
บัวเกษ

สุขภาพ
ระหวาง
ประเทศ

22 ธ.ค. 59

11

Mr. PISEY
VONG

สุขภาพ
ระหวาง
ประเทศ

22 ธ.ค. 59

12

นายอลงกรณ
ศรีเลิศ

วิทยาการ
ระบาด

10 ก.ย. 58

International conference on Public
Health. International conference on
Public Health, Solo, Indonesia :
Sebelas Maret University, 14-15
September 2016, page 60-67
International conference on Public
Health. International conference on
Public Health, Solo, Indonesia :
Sebelas Maret University, 14-15
September 2016, page79-84
International conference on Public
Health. International conference on
Public Health, Solo, Indonesia :
Sebelas Maret University, 14-15
September 2016, page68-78
International conference on Public
Health. International conference on
Public Health, Solo, Indonesia :
Sebelas Maret University, 14-15
September 2016, page 213
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19 ฉบับ
ที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2559

0.40

9

THE EFFECT OF
PARTICIPATION ON
PREVENTION AND CONTROL
DENGUE HEMORRHAGIC
FEVER OF VILLAGE HEALTH
VOLUNTEER IN NAMPHONG
DISTRICT, KHONKAEN
PROVINCE
The Determinants of
Inappropriate Use of
Antibiotics among Working
Age Population in Western
Cambodia
ANTI SMOKING MEAUSRES
AND SMOKING BEHAVIORS
AMONG WORKING AGE
MALES IN INDONESIA
Caffeine Beverage
Consumption Behavior
among Working Age Group
in Khon Kaen Province,
Thailand
Factors Associated with
Chemical Pesticide Use
among Farmers in Eastern
Part of Cambodia
ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั การ
เกิดอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวของกับ
รถจักรยานยนต ในกลุม นักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

0.40

0.40

0.40

0.60
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ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชือ่ บทความ

ชือ่ วารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

13

นายภานุพล
พงษธนู

วิทยาการ
ระบาด

10 ก.ย. 58

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19 ฉบับ
ที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2559

0.60

14

วาที่ รอยตรี
จักรพัน ธ
อรรคฮาด

การบริหาร
สาธารณสุข

10 ก.ย. 58

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19 ฉบับ
ที่ 3 เดือน กัน ยายน - ธันวาคม 2559

0.60

15

นายสาธิต
ชมภูวิเศษ

การบริหาร
สาธารณสุข

10 ก.ย. 58

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19 ฉบับ
ที่ 3 เดือน กัน ยายน - ธันวาคม 2559

0.60

16

นายปริน ทร
มาตรา

การบริหาร
สาธารณสุข

10 ก.ย. 58

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

0.60

17

นางฐิติรัตน
นิลพันธ

การบริหาร
สาธารณสุข

10 ก.ย. 58

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19 ฉบับ
ที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

0.60

18

นายธเรศ
ธราพร

การบริหาร
สาธารณสุข

10 ก.ย. 58

อัตรารอดชีพของผูปวยมะเร็ง
ลําไสใหญ ในประชากรจังหวัด
ขอนแกน
ปจจัยทางการบริหารที่มผี ลตอ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานคุม ครองผูบ ริโภค
ดานสาธารณสุขในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด
สกลนคร
ปจจัยทางการบริหารที่มผี ลตอ
การปฏิบัติงานปองกัน และ
ควบคุม โรคเบาหวาน ของ
บุคลากรสาธารณสุข ใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดขอนแกน
ปจจัยทางการบริหารและ
กระบวนการบริหารที่มผี ลตอ
สมรรถนะหลักดานการมุง
ผลสัมฤทธิ์ ของผูอ ํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ในจังหวัดขอนแกน
การสนับสนุนจากองคการทีม่ ี
ความสัมพัน ธกบั การปฏิบัติงาน
ของผูป ฏิบัตกิ ารการแพทยฉุกเฉิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ในเขตปฏิบัติการการแพทย
ฉุกเฉินที่ 4 จังหวัดขอนแกน
บรรยากาศองคการที่มผี ลตอ
ความยึดมัน่ ผูกพัน ตอองคการ
ของเจาพนักงานสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

0.60
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คา
น้ําหนัก

19

นางสาวพัช รินทร
สุดสี

การบริหาร
สาธารณสุข

10 ก.ย. 58

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19 ฉบับ
ที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

0.60

20

นางสาวสุกัญญา
คงกระเรียน

การบริหาร
สาธารณสุข

10 ก.ย. 58

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19 ฉบับ
ที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

0.60

21

นางสาวชนิสา
เพ็ช รมณี

อนามัย
สิ่งแวดลอม

10 ก.ย. 58

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19 ฉบับ
ที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

0.60

22

นางสาวชานิยา
เหมือนตา

อนามัย
สิ่งแวดลอม

10 ก.ย. 58

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19 ฉบับ
ที่ 3 เดือน กันยายน-ธัน วาคม 2559

0.60

23

นายณัฐนันท
สูตรสุวรรณ

อนามัย
สิ่งแวดลอม

10 ก.ย. 58

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19 ฉบับ
ที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

0.60

24

นางสาวภัทรีญา
ภูขามคม

อนามัย
สิ่งแวดลอม

10 ก.ย. 58

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19 ฉบับ
ที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

0.60

25

นายอนวัช ภู
ทองนาค

สาธารณสุข
ศาสตรมหา
บัณฑิต

10 ก.ย. 58

แรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบตั ิงาน
อนามัยการเจริญพันธุในวัยรุน
และเยาวชน ของเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด
หนองคาย
ปจจัยการบริหารที่มผี ลตอการ
ดําเนิน งานตามนโยบายงานศพ
ปลอดเหลาของคณะกรรมการ
ระดับอําเภอ พืน้ ที่โซนกลาง
จังหวัดขอนแกน
การควบคุมลูกน้ํายุงลาย ตําบล
บานแทน อําเภอบานแทน
จังหวัดชัยภูมิ
สภาพปญหาดานอนามัย
สิ่งแวดลอมของกิจการรับซือ้
ยางพารา อําเภอบานผือ จังหวัด
อุดรธานี
การมีสวนรวมของเกษตรกรที่
ปลูกตน หอมในการลดพฤติกรรม
การสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพชื
ตําบลดงขวาง อําเภอเมือง
จังหวัดนครพนม
ความสัมพันธของพฤติกรรมการ
เตรียมและการทําสมตํากับการ
ปนเปอ นจุลนิ ทรีย : กรณีศกึ ษา
เทศบาลแหงหนึ่ง
พฤติกรรมการบริโภคขนมและ
ปจจัยที่มผี ลตอการบริโภคขนม
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
กรณีศกึ ษา โรงเรียนหนองกุงศรี
วิทยาคาร อําเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

0.60
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26

นางสาวพันทิวา
ทับภูมี

โภชน
ศาสตรเพือ่
สุขภาพ

10 ก.ย. 58

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม
2559

0.60

27

นางสาวสุรีรัตน
เมืองแกว

การบริหาร
สาธารณสุ
ข

30 ต.ค. 58

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม
2559

0.60

28

นายอรรถสิทธิ์
วงศกาฬสิน ธุ

การบริหาร
สาธารณสุ
ข

30 ต.ค. 58

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคมสิงหาคม 2559

0.60

29

นางสาวนิตยา
คลังสมบัติ

การบริหาร
สาธารณสุ
ข

30 ต.ค. 58

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคมสิงหาคม 2559

0.60

30

นางธัญพิมล
เจริญนนท

โภชน
ศาสตรเพือ่
สุขภาพ

30 ต.ค. 58

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม
2559

0.60

31

นางเรืองยศ
โพธิข ํา

โภชน
ศาสตรเพือ่
สุขภาพ

30 ต.ค. 58

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคมสิงหาคม 2559

0.60

นางสาวจุฑ ามาศ
โภชน
กองผาพา
ศาสตรเพือ่
สุขภาพ

30 ต.ค. 58

การรับรูการบริโภคอาหารสงเสริม
และไมสงเสริมสุขภาพของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนขอนแกนวิทยายน อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน
กระบวนการบริหารที่มผี ลตอการ
ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
ของเจาหนาที่สาธารณสุข ใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดอุดรธานี
ปจจัยทางการบริหารและ
กระบวนการบริหารที่มอี ิทธิพลตอ
ความสุขในการทํางานของ
เจาหนาที่สาธารณสุขทีป่ ฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล จังหวัดสกลนคร
บรรยากาศองคการที่มผี ลตอ
การปฏิบติงานตามสมรรถนะหลัก
ของเจาพนักงานทันตสาธารณสุข
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล จังหวัดขอนแกน
พฤติกรรมการดูแลตนเองดาน
โภชนาการของผูป วยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิต
สูงไมไดทมี่ ารับบริการในคลินกิ
โรงพยาบาลมหาสารคาม
ความพึงพอใจตอการพัฒนาตํารับ
อาหารไขข าวพื้น บาน สําหรับ
ผูป วยโรคไตเรื้อรัง ที่มารับการ
รักษาในโรงพยาบาลพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัม ย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
เกี่ยวของกับโรคกระดูกพรุน และ
ภาวะโภชนาการของบุคลากรหญิง
ในวัยใกลหมดประจําเดือน
โรงพยาบาลศรีนครินทร

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคมสิงหาคม 2559

0.60

32
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ลําดับ
ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชือ่ บทความ

ชือ่ วารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

33

นางสาวสุริวรรณ
หาระโคตร

โภชน
ศาสตรเพือ่
สุขภาพ

30 ต.ค. 58

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19 ฉบับ
ที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

0.60

34

นางสาวชลวิภา
สุลกั ขณานุรักษ

โภชน
ศาสตรเพือ่
สุขภาพ

30 ต.ค. 58

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19 ฉบับ
ที่ 3 เดือน กัน ยายน – ธัน วาคม 2559

0.60

35

นางสาวสุพชั ชา
ศรีนา

โภชน
ศาสตรเพือ่
สุขภาพ

30 ต.ค. 58

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19 ฉบับ
ที่ 3 เดือน กัน ยายน – ธัน วาคม 2559

0.60

36

นางสาว
มณีวรรณ อุบล
ชัย

วิทยาการ
ระบาด

30 มิ.ย. 59

นายอุกฤษฏ
นาเมืองรักษ

โภชน
ศาสตรเพือ่
สุขภาพ

3 มิ.ย. 59

วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และ
การศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พะเยา ปที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน –
ธัน วาคม 2559
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560

0.6

37

38

นางสาวศศิธร
เฝาทรัพย

การบริหาร
สาธารณสุข

8 ก.ย. 59

39

นางสาวชลลดา
อาทิตยตั้ง

การบริหาร
สาธารณสุข

8 ก.ย. 59

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
การดูแลตนเองของผูส ูงอายุที่
อาศัยในเขตตําบลวัฒนา อําเภอ
สองดาว จังหวัดสกลนคร
ความเครียดของผูปวยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ทีม่ ารับการรักษาที่คลินกิ
เบาหวานของโรงพยาบาลน้ําพอง
จังหวัดขอนแกน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารวาง
หลังเลิกเรียนของเด็กนักเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล
สวนสนุก จังหวัดขอนแกน
“อัตราการรอดชีพของผูป วย
มะเร็งเฮปาโตบลาสโตมาเด็กกอน
และหลังการเขาสูระบบประกัน
สุขภาพถวนหนา”
“พฤติกรรมการบริโภคเครือ่ งดื่ม
หมักสมุนไพรเสริมสุขภาพของ
ผูส ูงอายุ ในชมรมผูส ูงอายุ เขต
เทศบาลเมือง จังหวัด
มหาสารคาม”
คุณลักษณะสวนบุคคลและปจจัย
การบริหารทีม่ ผี ลตอการ
ปฏิบัติงานของเจาพนักงานทันต
สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัดขอนแกน
ปจจัยที่มผี ลตอการบริหารความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจา
พนักงานทันตสาธารณสุข ใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดรอยเอ็ด

0.60

วารสารทัน ตาภิบาล วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดขอนแกน ปที่
27 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคมธันวาคม 2559

0.60

วารสารทัน ตาภิบาล วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดขอนแกน ปที่
27 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคมธันวาคม 2559

0.60

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

40

นางสาวอุษณีย
ชิน ศรี

ชีวสถิติ

29 ก.ย. 59

41

นางสาวพเยาวดี
แอบไธสง

วิทยาการ
ระบาด แผน
ก แบบ ก 2

13 ต.ค. 59

42

นางสาวตติยา
ฉิมชัยภูมิ

สุข ศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน
ก แบบ ก 2

13 ต.ค. 59

43

นางสาวนริศรา
วงศสมบัติ

วิทยาการ
ระบาด

28 ต.ค. 59

44

นายชาติช าย หุ
ตะวัฒนะ

วิทยาการ
ระบาด

28 ต.ค. 59

45

นาง วิไลพร
สาศิริ

วิทยาการ
ระบาด

28 ต.ค. 59

ชือ่ บทความ

55

ชื่อวารสาร/เลมที่

การพัฒนาและตรวจสอบความ
วารสารวิชาการสํานักงานปองกันควบคุม
ตรงและความเที่ยงของ
โรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีม า ปที่ 22 ฉบับ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
ที่ 3 มิถนุ ายน - กัน ยายน 2559
ของผูป วยที่มารับบริการที่คลินกิ
โรคไมติดตอเรือ้ รังในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล อําเภอ
สุวรรณภูมิจังหวัดรอยเอ็ด
ปจจัยเสี่ยงที่ม ีความสัม พัน ธตอ
วารสารวิชาการสํานักงานปองกัน ควบคุม
การติดเชื้อในกระแสเลือดที่เกิด โรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีม า ปที่ 22 ฉบับ
จากเชื้อ Escherichia coli และ
ที่ 3 เดือน มิถนุ ายน-กัน ยายน 2559
Klebsiella pneumoniae สาย
พันธุดื้อยาชนิดฤทธิ์ขยายใน
กระแสเลือดจากโรงพยาบาล
จังหวัดนครพนม
ประสิทธิผลของการประยุกตใช
วารสารวิชาการสํานักงานปองกันควบคุม
ทฤษฎีความสามารถแหงตน
โรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีม า ปที่ 22 ฉบับ
รวมกับแผนที่จุดเสี่ยง ฮิยาริ
ที่ 3 เดือน มิถนุ ายน - กัน ยายน 2559
ฮัตโตะ เพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการปองกันอุบตั ิภัย
จราจรจากรถจักรยานยนตของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมืน่
ตําบลบานแกง อําเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
คุณภาพชีวิตของผูดูแลผูป วยโรค วารสาร สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศ
หลอดเลือดสมอง อําเภอคอน
ไทย ฉบับที่ 4 ป 2559 เดือน ตุลาคม –
สวรรค จังหวัดชัยภูม ิ
ธัน วาคม 2559
ปจจัยที่มีความสัมพันธกบั การปวย วารสารวิชาการสํานักงานปองกันควบคุม
วัณโรคปอดในผูป วยเบาหวาน
โรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีม า ปที่ 23 ฉบับ
จังหวัดนครราชสีมา
ที่ 1 เดือน ตุลาคม 2559 – มีน าคม 2560
ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั การติด วารสารวิชาการสํานักงานปองกันควบคุม
เชือ้ พยาธิใบไมตับของประชาชน โรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีม า ปที่ 23 ฉบับ
อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ที่ 1 เดือน ตุลาคม 2559 – มีน าคม 2560

คา
น้ําหนัก
0.6

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชือ่ บทความ

ชื่อวารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

46

นางสาวพร
พนา ผาเพ็ญ

การบริหาร
สาธารณสุข

30 ต.ค. 58

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 19
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม
2559

0.60

47

นางสาวเยาว
รักษ กลม
เกลียว

การสนับสนุนจากองคการทีมีผล
ตอความยึดมั่นผูกพัน ตอองคการ
ของเจาพนักงานสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในโรงยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัด
หนองบัวลําภู
ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั
พฤติกรรมการใชอปุ กรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลของคนงานใน
อูเคาะพนสีรถยนต : กรณีศึกษา
เทศบาลเมืองยโสธร
ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั ความ
รุน แรงของอุบัติเหตุจาก
รถจักรยานยนตในกลุม วัยรุน ที่
แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลศูน ย
ขอนแกน.
ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั ระดับ
เอนไซมโคลีน เอสเตอเรสของกลุม
เกษตรกรทํานาที่ใชสารกําจัด
ศัตรูพชื ตําบลคอใต อําเภอสวาง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร
การมีสวนรวมในการปรับปรุง
สภาวะสุข าภิบาลอาหารใน
โรงเรียน เขตเทศบาลนคร
อุดรธานี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผูส ูงอายุ ในเขตสุขภาพที่ 8
การรับรูดานโภชนาการและการ
ตั้งใจปฏิบตั ิดานการดูแลการ
บริโภคอาหารเด็กอายุ 7-12 ป
ของผูป กครอง

วาสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20 ฉบับที่
1 เดือน มกราคม-เมษายน 2560

0.60

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน 2560

0.60

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20 ฉบับ
ที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2560

0.60

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20 ฉบับ
ที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน 2560

0.60

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560

0.60

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560

0.60

สาธารณสุขศา 13 ต.ค. 59
สตรมหา
บัณฑิต แผน
ก แบบ ก 2

48

นายจิรวิทย
สาธารณสุขศา 27 ม.ค. 60
เศรษฐศิวานนท
สตรมหา
บัณฑิต

49

นางสาวประภา
รัตน วิจิตร
จัน ทร

วิทยาการ
ระบาด

10 ส.ค. 59

50

นางสาววิไล
พักตร นิลไสล

อนามัย
สิ่งแวดลอม

8 ก.ย. 59

51

นางสาว
วรรณพร
สวางบุญ

52

นายปรีดิ์ ศรี
สมัย

สาธารณสุขศา 13 ต.ค. 59
สตรมหา
บัณฑิต แผน
ก แบบ ก 2
โภชนศาสตร 13 ต.ค. 59
เพื่อสุขภาพ
แผน ก แบบ
ก2

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561
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ลําดับ
ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิช า

วัน สําเร็จ
การศึกษา

ชือ่ บทความ

ชือ่ วารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

53

นางสาวภรัณ
ยา ใจยงค

วิทยาการ
ระบาด

10 ส.ค.
59

ปจจัยของการเสียชีวิตในผูปวยภาวะ
ลมชักวิกฤตที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล ป 2547-2555

0.60

54

นางสาวอรยุ
ดา เตารส

วิทยาการ
ระบาด แผน ก
แบบ ก 2

13 ต.ค.
59

ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั ผลลัพธการ
ฟน ฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองในสถาบันสิรนิ ธรเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ

55

นางสาวภาวิน ี ชีวสถิติ แผน ก
สายบุงคลา
แบบ ก 2

13 ต.ค.
59

56

นางสาววรดา
มาลา

การบริหาร
สาธารณสุข

8 ก.ย.
59

วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร
ภาค, สาขาประสาทวิทยา ภาควิชา
อายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 11 ฉบับที่ 3
เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2559
วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร
ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ป
ที่ 11 ฉบัน ที่ 3 เดือน กรกฎาคมกันยายน 2559
วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร
ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ป
ที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน
2559
วารสารสํานักงานปองกัน ควบคุมโรคที่
7 ขอนแกน ปที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2560

57

นางสิริลกั ษณ
วาริยศ

การบริหาร
สาธารณสุข

10 ส.ค.
59

58

นางภคอร
โจทยกิ่ง

การบริหาร
สาธารณสุข

10 ส.ค.
59

59

นายวัชระ
บพิตร บังพิ
มาย

วิทยาการ
ระบาด

8 ก.ย.
59

ความชุกและความเสี่ยงของภาวะโรค
รวมตอผลการรักษาผูปวยโรคลมชักใน
ประเทศไทย
ชือ่ วารสาร วารสารสมาคมประสาท
วิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การดูแลสุขภาพตนเองของผูป วย
เบาหวานในเขตพืน้ ที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหวยมะหรี่ ตําบล
โนนเมือง อําเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวลําภู
ปจจัยที่มผี ลตอการปฏิบตั ิงานของ
วารสารสํานักงานปองกัน ควบคุมโรคที่
สมาชิกทีมหมอครอบครัวระดับตําบล
7 ขอนแกน ปที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือน
จังหวัดขอนแกน
พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2560
การมีสวนรวมในการปองกันควบคุม
วารสารสํานักงานปองกัน ควบคุมโรคที่
โรคไขเลือดออกของอาสาสมัคร
7 ขอนแกน ปที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือน
สาธารณสุขประจําหมูบานชุมชน
พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2560
สามเหลี่ยมเทศบาลนครขอนแกน
ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั การปวยเปน วารสารสํานักงานปองกัน ควบคุมโรคที7่
เลปโตสไปโรซิสในจังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดขอนแกน ปที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ลําดับ
ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชือ่ บทความ

60

นางสาว จารุณี
บุญไชย

การบริหาร
สาธารณสุข

10 ส.ค.
59

การมีสวนรวมของผูน ําชุมชนในการ
จัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร
ขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน

61

นางสาวชิดชนก
ปลืม้ ปรีดี

วิทยาการ
ระบาด

2 ก.ย.
58

62

นางสาวรจิตรา
นววงศอนัน ต

อนามัย
สิ่งแวดลอม
แผน ก แบบ ก
2
Ms.CHINTANA
โภชนศาสตร
SINSANGOUANE เพื่อสุขภาพ

11 เม.ย.
60

64

นางสาวรัช ฎาพร
แกวสีงาม

โภชนศาสตร
เพื่อสุขภาพ
แผน ก แบบ ก
2

25 พ.ค.
60

65

นางสาวปทิตญา
พลศักดิ์

25 พ.ค.
60

66

นางสาวลลิตา
สมสัตย

อนามัย
สิ่งแวดลอม
แผน ก แบบ ก
2
อนามัย
สิ่งแวดลอม

63

27 ม.ค.
60

10 ก.ย.
58

58

ชือ่ วารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

วารสารอนามัยสิ่งแวดลอม
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ป
ที่ 19 ฉบับที่ 1เดือน ตุลาคม-ธัน วาคม
2559
ความชุกและปจจัยที่เกี่ยวของกับ
วารสารการสงเสริมสุขภาพและ
การบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย อนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย ปที่ 39
ในสถานบริการออกกําลังกาย (ฟต
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎา - กันยายน
เนส) จังหวัดขอนแกน
2559
สภาวะที่เหมาะสมตอการใชเอนไซม วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร
เซลลูเลสแยกอะลูมิเนียมฟอยลออก มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 9 ฉบับที่ 3
จากชัน้ กลองนม
เดือน กรกฎาคม – กัน ยายน 2559

0.60

ความชุกและพฤติกรรมการดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายเมืองปากเช
แขวงจําปาสัก ประเทศ สปป ลาว
ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการ
ฉัน ภัตตาหารของสามเณรที่ศกึ ษาใน
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วัดศรีษะเกษ
จังหวัดหนองคาย
ผลของน้ําหมักชีวภาพตอการลด
ระยะเวลาการผลิตปุยหมักจากมูล
ฝอยเทศบาลเมืองยโสธร

วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 9 ฉบับที่ 34 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

0.60

วารสารวิจัยสาธารณสุข ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 10 ฉบับที่
1 มกราคม-มีน าคม 2560

0.60

คณะสาธารณสุข ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 10 ฉบับที่
1 มกราคม-มีน าคม 2560

0.60

การสุขาภิบาลอาหารและการจัดการ
สิ่งแวดลอมของศูน ยอาหารและ
บริการมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งใน
จังหวัดขอนแกน

วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 16 ฉบับที่
3 เดือน กรกฎาคม – กัน ยายน2559

0.80

0.60

0.60

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

59

ลําดับ
ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิช า

วัน สําเร็จ
การศึกษา

ชือ่ บทความ

ชือ่ วารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

67

นายศักดิช์ ัย
กามโร

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต

10 ก.ย.
58

วารสารวิท ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีม า ปที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

0.8

68

นางคุณา
มาศ พุทธิ
วงศ

อนามัย
สิ่งแวดลอม

30 ต.ค.
58

ปจจัยที่มีความสัมพันธกบั พฤติกรรม
เสี่ยงตอโรคมะเร็งทอน้ําดีของญาติ
ผูป วยโรคมะเร็งทอน้ําดีในจังหวัด
ขอนแกน
การปวดกลามเนื้อจากการทํางานของ
ทันตบุคลากรในโรงพยาบาลของรัฐ
จังหวัดหนองคาย

0.80

69

นางสาว
สกุณ า สินธุ
ประเสริฐ

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ

11 ก.พ.
59

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ สํานักงานสาธารณสุข จังหวัด
กาฬสินธุ ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 9 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559 สิงหาคม 2559

70

นายอนุวัฒน
ศรีสุวอ

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ

11 ก.พ.
59

71

นายสฤษณ
พลชัย บัว
จันทร

การบริหาร
สาธารณสุข

7 เม.ย.
59

72

นายภาณุ
พงษ แกว
วิเศษ

อนามัย
สิ่งแวดลอม

11 พ.ค.
59

การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดย
ใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวน
รวมกับการสราง ความสามารถตนเอง
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนแหงหนึ่ง จังหวัดบุรีรัมย
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการ
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ปองกันโรคมือ เทา ปาก ในวัยเด็กโดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
การประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจในการ
ที่ 9 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559ปองกัน โรค และการสนับสนุน ทาง
สิงหาคม 2559
สังคมของผูปกครองเด็กและ ครูพี่เลี้ยง
ในศูน ยพฒ
ั นาเด็กเล็ก อําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
สุนทรีทกั ษะภาวะผูนําทีม่ ผี ลตอการ
วารสารสํานักงานปองกันควบคุม โรคที่
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล
7 ขอนแกน ปที่ 23 ฉบับที่ 3
สงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัด
กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
ขอนแกน
สภาพสิ่งแวดลอมภายในครัวเรือน และ
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พฤติกรรมสุขภาพ ของผูปวยนิ่วระบบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทางเดินปสสาวะ ในอําเภอบุงคลา
หนวยงานเจาของวารสาร
จังหวัดบึงกาฬ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปที่ 19 ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2560

0.80

0.80

0.80

0.8

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

60

ลําดับ
ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิช า

วัน สําเร็จ
การศึกษา

ชือ่ บทความ

ชือ่ วารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

73

นายกิตศรา
วุฒิ ขวัญ
ชารี

วิทยาการ
ระบาด

3 มิ.ย.
59

วารสารสํานักงานปองกัน ควบคุมโรคที่ 7
ขอนแกน ปที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน –
ธันวาคม 2559

0.80

74

นางสาว
สุธาสิน ี บุญ
เจริญ

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต

10 ส.ค.
59

วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสิน ธุ ป
ที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กัน ยายน ธันวาคม 2559

0.80

75

นางสาวอุบล
รัตน วาจรัต

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ

10 ส.ค.
59

วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสิน ธุ ป
ที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กัน ยายน ธันวาคม 2559

0.80

76

นายประมวล
สะภา

วิทยาการ
ระบาด

10 ส.ค.
59

ปจจัยที่ม ีความสัมพันธกบั การปวยวัณ
โรคปอดเสมหะพบเชือ้ ในผูป วย
เบาหวานของประเทศไทย: การ
วิเคราะหเมตา
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุข ศึกษาที่
ประยุกตใชแบบแผนความเชือ่ ดาน
สุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมใน
การสงเสริมพฤติกรรมการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก ในกลุม สตรีอายุ
30 – 60 ป ในเขตตําบลโนนแดง
อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีม า
ผลของการประยุกตใชแบบแผนความ
เชือ่ ดานสุขภาพและแรงสนับสนุนทาง
สังคมในการสงเสริม การตรวจเตานม
ดวยตนเอง ของสตรีอายุ 35-60 ป
ตําบลกุดกุง อําเภอคําเขือ่ นแกว จังหวัด
ยโสธร
ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั การปวยโรค
มาลาเรียระหวาง พ.ศ. 2555 – 2557
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

0.80

77

นายทินกร
ถิน่ วรแสง

การบริหาร
สาธารณสุข

10 ส.ค.
59

วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสิน ธุ ป
ที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน พฤษภาคม สิงหาคม 2559
วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสิน ธุ ป
ที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กัน ยายน ธันวาคม 2559

แรงจูงใจที่ม ีผลตอการดําเนินงาน
โครงการกาฬสินธุคนดีสขุ ภาพดี รายได
ดีเมืองแหงความสุขของนักวิชาการ
สาธารณสุขทีป่ ฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดกาฬสินธุ

0.80

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

61

ลําดับ
ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิช า

วัน สําเร็จ
การศึกษา

ชือ่ บทความ

ชือ่ วารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

78

นางสาว
สาวิตรี พร
มกุล

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ

10 ส.ค.
59

วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กัน ยายน ธันวาคม 2559

0.80

79

นายโกศล ศิริ
จันทร

การบริหาร
สาธารณสุข

10 ส.ค.
59

ผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่ประยุกตใช
แบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพ รวมกับ
แรงสนับสนุน ทางสังคมเพือ่ ปองกัน
ภาวะแทรกซอนในผูป วยเบาหวานชนิด
ที่ 2: กรณีศึกษาในผูป วยที่ขึ้นทะเบียน
กับโรงพยาบาลสงเสริม สุขภาพตําบล
บานดอนสวรรค ตําบลกุดปลาดุก
อําเภอชืน่ ชม จังหวัดมหาสารคาม
ปจจัยที่มผี ลตอการดําเนินงานสุขศาลา
ของผูอ ํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัดขอนแกน

0.80

80

นางสาวยุพา
อุดม

การบริหาร
สาธารณสุข

8 ก.ย.
59

วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กัน ยายน ธันวาคม 2559
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน
2560

81

นางสมจิตร
ไปปะวิล

การบริหาร
สาธารณสุข

8 ก.ย.
59

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน
2560

0.80

82

นางสาว
เสาวณี
ดอนเกิด

การบริหาร
สาธารณสุข

8 ก.ย.
59

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน
2560

0.80

ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับ
การคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ในเขตเทศบาลตําบลพระยืนมิ่งมงคล
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน
แรงจูงใจที่มีความสัมพัน ธกับการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิน่ หรือพืน้ ที่ อําเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแกน
แรงจูงใจที่มีความสัมพัน ธกับการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ที่ปฏิบัติงานในสุขศาลา
อําเภอทาคัน โท จังหวัดกาฬสินธุ

0.80

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ลําดับ
ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิช า

วัน สําเร็จ
การศึกษา

83

นางสาวปาริ
ดา โสโท

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ

8 ก.ย.
59

84

นางสาวนริศ
รา ศรีแกว
น้ําใสย

การบริหาร
สาธารณสุข

8 ก.ย.
59

85

พัน จาเอก
ปญญา
สุจริต

การบริหาร
สาธารณสุข

8 ก.ย.
59

86

นางศิราณี
เสนานุช

การบริหาร
สาธารณสุข

8 ก.ย.
59

87

นางสุดารัตน
โคตรธนู

การบริหาร
สาธารณสุข

8 ก.ย.
59

88

นายอรรถ
วิทย ปลัด
พรหม

การบริหาร
สาธารณสุข

8 ก.ย.
59

89

นางสาวสริน
ธร
อิน ทนาม

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ

8 ก.ย.
59

ชือ่ บทความ

62

ชือ่ วารสาร/เลมที่

ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรครวมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
กระบวนการกลุม และแรงสนับสนุนทาง
ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม สังคม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เมษายน 2560
ปองกัน โรคพยาธิใบไมตับในกลุม เสี่ยง
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู
ปจจัยทางการบริหารที่มีความสัม พันธกบั
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
การมีสวนรวมของอาสาสมัครสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัด
ประจําหมูบาน ในการปองกัน และควบคุม
กาฬสินธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน
โรคไขเลือดออก อําเภอคํามวง จังหวัด
มกราคม - เมษายน 2560
กาฬสินธุ
การดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุน วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
หลักประกันสุข ภาพในระดับทองถิน่ หรือ
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัด
พืน้ ทีอ่ ําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
กาฬสินธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม - เมษายน 2560
แรงจูงใจที่มีผลตอสมรรถนะหลักของ
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขทีป่ ฏิบัติงานใน
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัด
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด
กาฬสินธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน
เลย
มกราคม - เมษายน 2560
บรรยากาศองคการที่ม ีความสัม พัน ธกบั
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
การปฏิบัติงานดานการดูแลผูปวยโรค
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัด
เรื้อรังตามมาตรฐานหนวยบริการปฐมภูม ิ
กาฬสินธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน
ของเจาหนาที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล
มกราคม - เมษายน 2560
สงเสริมสุขภาพตําบลเครือขายบริการ
สุขภาพมัญจาคีร-ี โคกโพธิ์ไชย จังหวัด
ขอนแกน
การสนับสนุนจากองคการทีม่ ี
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ความสัมพันธกบั การปฏิบัติงานของผูช วย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แพทยแผนไทยในจังหวัดหนองคาย
กาฬสิน ธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม - เมษายน 2560
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการ
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ประยุกตใชทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดาน
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัด
สุขภาพ ความสามารถของตนเองและแรง
กาฬสินธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน
สนับสนุน ทางสังคม เพือ่ สงเสริมพฤติกรรม
มกราคม - เมษายน 2560
การปองกันโรคพยาธิใบไมตับในเด็ก
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา อําเภอบานดุง
จังหวัดอุดรธานี

คา
น้ําหนัก
0.8
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0.8

0.8

0.8
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0.8

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ลําดับ
ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิช า

วัน สําเร็จ
การศึกษา

90

นางสาวกรกต
รสโสดา

โภชนศาสตร
เพื่อสุขภาพ

8 ก.ย.
59

91

นายศุภชัย
สามารถ

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ

29 ก.ย.
59

92

นางจุฬาพร
นาคพรหม

การบริหาร
สาธารณสุข

29 ก.ย.
59

93

นายอดิศกั ดิ์
กีรติสขุ สกุล

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต

29 ก.ย.
59

94

นางวรรณกร
ตาบานดู

การบริหาร
สาธารณสุข

29 ก.ย.
59

95

นางสาว
ชลนันท จัน
ทะหลุย

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต

29 ก.ย.
59

96

นายคเณศวร
โคตรทา

13 ต.ค.
59

97

นางสาว
จินตนา ศรี
มูลมาตร

การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ ก
2
สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

13 ต.ค.
59

ชือ่ บทความ

63

ชือ่ วารสาร/เลมที่

การประเมินระดับน้ําตาลในเลือดและ
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ระดับไขมัน ในเลือดของผูปวยเบาหวาน
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัด
ชนิดที2่ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
กาฬสิน ธุ ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน
สงเสริมสุขภาพตําบลนากวาง อําเภอเมือง
กันยายน-ธัน วาคม 2559
จังหวัดอุดรธานี
ระสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพือ่ การ
สํานักงานปองกัน ควบคุมโรคที่ 7
ลดน้ําหนักโดยประยุกตใชความสามารถ ขอนแกน ปที่ 23 ฉบับที่ 3 กัน ยายน
ตนเองรวมกับขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลง
ถึง ธันวาคม 2559
พฤติกรรมในวัยทํางานอายุ40-49ปทมี่ ี
ภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนตําบลหนอง
กุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
การดูแลสุขภาพตนเองของผูป วยเบาหวาน วารสารวิจยั และพัฒนาระบบสุขภาพ
ชนิดที่ 2
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
ในเขตเทศบาลตําบลแกงครอ อําเภอ
ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม แกงครอ จังหวัดชัยภูม ิ
เมษายน 2560
ผลของการควบคุมลูกน้ํายุงลายโดยกลุม
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สตรี บานโคกกลวย ตําบลโชคเหนือ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
อําเภอลําดวน จังหวัดสุรนิ ทร
ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
2560
สุนทรียทักษะผูน ําทีม่ ีอทิ ธิพลตอการ
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
จัดการความขัดแยง ของผูอ ํานวยการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
โรงพยาบาลสงเสริมตําบล ในจังหวัด
ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม ขอนแกน
เมษายน 2560
การพัฒนาแนวทางการชวยเหลือ
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ผูบ าดเจ็บและเจ็บปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
เหตุ ในโรงเรียนเขตองคการบริหารสวน ปที่ 9 ฉบับที่ 2 กันยายน - ธัน วาคม
ตําบลทาพระ จังหวัดขอนแกน
2559
สุนทรียทักษะภาวะผูนําทีม่ อี ิทธิพลตอการ
วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาล
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ และการสาธารณสุขภาคใต วิทยาลัย
ของผูช วยสาธารณสุขอําเภอ ในเขต
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปที่ 5
สุขภาพที่ 8
ฉบับพิเศษ เดือนมีนาคม 2560
ผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
เพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตบั โดยการมี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
สวนรวมของแกนนําสุขภาพประจํา
ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคมครอบครัวในหมูบานริมน้ําเขือ่ นลําปาว
เมษายน 2560
อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสิน ธุ

คา
น้ําหนัก
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สาขาวิช า
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การศึกษา

ชือ่ บทความ

ชือ่ วารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

98

นายวัชระ
บุญมา

การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ข

13 ต.ค.
59

นายทิวากร
พระไชยบุญ

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

13 ต.ค.
59

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม เมษายน 2560
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคมเมษายน 2559

0.8

99

100

นางสาว
อมริน ทร
ศักดิ์วงค

การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ ก
2

13 ต.ค.
59

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคมเมษายน 2560

0.8

101

นางนริศรา
นิลละออง

13 ต.ค.
59

นางสาววิรา
สินี สี
สงคราม

103

นางสาวนัน ท
วัน พุฒลา

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคมเมษายน 2560
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กัน ยายนธัน วาคม 2559
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กัน ยายนธัน วาคม 2559

0.8

102

การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ ก
2
การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ ก
2
การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ ก
2

104

นายชัยวัฒน
เณรทอง

13 ต.ค.
59

นางสาวสุ
กัลยา อัด
โดดดร

วารสารทัน ตาภิบาล วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดขอนแกน
ปที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม ธัน วาคม 2559
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคมเมษายน 2560

0.8

105

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก
2
สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

การสนับสนุนจากองคการทีม่ ี
ความสัมพันธกบั การปฏิบัติงานอนามัย
โรงเรียนของของเจาหนาทีส่ าธารณสุข
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีม า
ผลของโปรแกรมสุขศึกษารวมกับสือ่ ดีวีดี
หมอลํากลอน ในการปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตบั
ในกลุม เสี่ยงอายุ 40-60 ป อําเภอโพนทอง
จังหวัดรอยเอ็ด
กระบวนการบริหารที่มผี ลตอการมีสวน
รวมในการดําเนิน งานปองกันและควบคุม
โรคมะเร็งทอน้ําดีของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานตําบลภูเงิน
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
กระบวนการบริหารงานทีม่ ผี ลตอการ
ปฏิบัติงานในการดําเนินงานหมอ
ครอบครัวของผูอ ํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดขอนแกน
ปจจัยที่มผี ลตอการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานระบบการแพทยฉุกเฉิน ของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ จังหวัด
ขอนแกน
คุณลักษณะสวนบุคคลและปจจัยการ
บริหารทีม่ ผี ลตอการสื่อสารในการ
ปฏิบัติงานของปฏิบัติงานในระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินในโรงพยาบาล จังหวัด
ขอนแกน
ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั การเคลือบหลุม
รองฟน เพือ่ ปองกันฟนผุในนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ ๑ ของเจาพนักงานทันต
สาธารณในจังหวัดนครราชสีมา
ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการ
พัฒนาพฤติกรรมของผูป กครองเพือ่
ปองกันโรคฟนผุของเด็กกอนวัยเรียนใน
ศูน ยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ตําบลฆองชัยพัฒนา
อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ

13 ต.ค.
59

13 ต.ค.
59

13 ต.ค.
59

0.8

0.8

0.8

0.8
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106

นางสาวฐิติ
รัตน สม
ปตตะ

การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ ก
2

13 ต.ค.
59

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน
2560

0.8

107

นายกฤษฏ
ชาติ ภาชนะ
วรรณ

13 ต.ค.
59

นางสาว
พรรณปพร
ประสานตรี

109

นายมเหศักดิ์
ภูริวัฒนภากร

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน
2560
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน
2560
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน
2560

0.8

108

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2
สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2
สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

110

นางสาวธิดา
ภรณ ใส
โศก

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

13 ต.ค.
59

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน
2560

0.8

111

นางสาวมาลัย
จินากูล

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

13 ต.ค.
59

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน
2560

0.8

112

นายศักดิส์ นิ
สิมสินธุ

ชีวสถิติ แผน ก
แบบ ก 2

27 ม.ค.
60

ปจจัยดานบรรยากาศองคการที่มผี ลตอ
คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่
สาธารณสุขทีป่ ฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด
มหาสารคาม
ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรค
ปริทนั ต ของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
ในเขตอําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสิน ธุ
ประสิทธิผลของโปรแกรมลด ละ เลิก
ตอพฤติกรรมการดื่ม เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอลของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จังหวัดเพชรบูรณ
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดย
ประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกัน
โรครวมกับแรงสนับสนุน ทางสังคมเพือ่
สงเสริมสุขภาพผูที่มภี าวะเมตาบอลิก
ซิน โดรมที่เขารับบริการคลินกิ สงเสริม
สุขภาพศูน ยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพโดยการใชความรูดาน
การแพทยแผนไทยในการปองกัน
โรคเบาหวานของกลุม เสี่ยงสูง ใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน
โนนเพ็ก อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม
การเสริม สรางทักษะชีวิตรวมกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ
5 ประสาน (ซิปปาโมเดล) เพื่อสงเสริม
พฤติกรรมปองกันการตั้งครรภที่ไมพึง
ประสงคของวัยรุนในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแหงหนึ่ง
การรายงานการจัดการตัวแปรอิสระ
ตอเนือ่ งในการวิเคราะหการถดถอยลอ
จีสติคในวารสารทางการแพทยและ
สาธารณสุขในประเทศไทย

ศรีนครินทรเวชสาร คณะแพทยศาสตร
หาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 32 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม-กุมภาพัน ธ 2560

0.8

13 ต.ค.
59

13 ต.ค.
59

0.8

0.8
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113

นายเดนชัย
กวยทอง

อนามัย
สิ่งแวดลอม

30 ต.ค.
58

นายอรรถ
พงษ ฤทธิ
ทิศ

อนามัย
สิ่งแวดลอม

30 ต.ค.
58

115

นางสาวพร
พิมล
ผักไหม

อนามัย
สิ่งแวดลอม

11 ก.พ.
59

116

นางสาวอุบล
พาหา

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ

11 ก.พ.
59

วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 16 ฉบับที่ 3
เดือน กรกฎาคม – กัน ยายน 2559
วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 16 ฉบับที่ 3
เดือน เดือน กรกฎาคม – กัน ยายน
2559
วารสาร วิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
บัณฑิตวิทยาลัย หนวยงานเจาของ
วารสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 16
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2559
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 9 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559สิงหาคม 2559

0.80

114

จุลนิ ทรียในอากาศภายในหองทันตก
รรมของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล เขตอําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน
ชนิดและปริมาณของเชือ้ จุลนิ ทรียใน
อากาศภายในโรงภาพยนตร :
กรณีศกึ ษา โรงภาพยนตรแหงหนึ่ง ใน
เขตเทศบาลนครขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน กรกฎาคม – กันยายน 2559
การกําจัดสารตะกั่วปนเปอนในน้ําเสีย
สังเคราะห โดยใชเถาถานลิกไนต
เคลือบเฟอรัสคลอไรด

117

นางสาว
ประภัสรา
ศิริกาญจน
นางสาวพยุ
ดา ชาเวียง

ชีวสถิติ

28 เม.ย.
59

การบริหาร
สาธารณสุข

10 ส.ค.
59

โภชนศาสตร
เพื่อสุขภาพ

10 ส.ค.
59

118

119

นางสาวอร
ทิพย แสน
เมืองเคน

ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
รวมกับการใชสอื่ อีสานพืน้ บาน (นิทาน
กอม-ลําพื้นบาน) เพือ่ ปองกันและ
ควบคุมโรคพยาธิใบไมตบั ในกลุม เสี่ยง
ตําบลสาวแห อําเภอหนองฮี จังหวัด
รอยเอ็ด
คะแนนความเสี่ยงสําหรับทํานายภาวะ วารสารวิช าการสาธารณสุข กระทรวง
ไมโครอัลบูมนิ ในปสสาวะ ในผูปวย
สาธารณสุข ปที่ 25 ฉบับที่ 4 เดือน
เบาหวานชนิดที่ 2
กรกฎาคม – สิงหาคม 2559
แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองคการ วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปที่
ทีม่ ีผลตอการดําเนินงานพัฒนาระบบ
17 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีน าคม
สุขภาพระดับอําเภอ ของผูอ ํานวยการ
2560
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดขอนแกน
พฤติกรรมการดูแลตนเองดาน
วารสารวิช าการสาธารณสุข สํานัก
โภชนาการของผูป วยเบาหวานชนิดที่ 2 วิชาการสาธารณสุข ปที่ 25 ฉบับที่ 6
หมูบานแหงหนึ่ง อําเภอเชียงยืน
เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
จังหวัดมหาสารคาม

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.8
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ลําดับ
ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิช า

วัน สําเร็จ
การศึกษา

ชือ่ บทความ

ชือ่ วารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

120

นางสาวจิรา
ภรณ เศษ
จันทร

การบริหาร
สาธารณสุข

10 ส.ค.
59

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคมกันยายน 2559

0.80

121

นายนันทน
ภัสปชชามูล

การบริหาร
สาธารณสุข

10 ส.ค.
59

แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองคการ
ทีม่ ีผลตอการดําเนินงานดานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยของเจาหนาที่
ความปลอดภัยระดับวิช าชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ จังหวัด
ขอนแกน
ปจจัยที่มีผลตอความยึดมัน่ ผูกพันตอ
องคการของพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขในจังหวัดหนองบัวลําภู

0.80

122

นายปุลวัช ร
อาจโยธา

การบริหาร
สาธารณสุข

8 ก.ย.
59

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคมกันยายน 2559
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม เมษายน 2560

123

นางสาวพนม
ภรณ เพ็ช
รตะกั่ว

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต

8 ก.ย.
59

0.80

124

นางสาววัช รา
ภรณ วงศ
คูณ

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ

29 ก.ย.
59

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม เมษายน 2560
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 9 ฉบับที่ 2 กันยายน - ธันวาคม
2559

125

นางสิริกัญญา
วงศกาฬสินธุ

การบริหาร
สาธารณสุข

13 ต.ค.
59

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
2560

0.80

ปจจัยการบริหารและกระบวนการ
บริหารทีม่ ีอทิ ธิพลตอการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการเฝาระวังสอบสวน
เคลือ่ นที่เร็ว (SRRT) เครือขายระดับ
ตําบล พืน้ ที่ติดเขตชายแดนแมน ้ําโขง
จังหวัดมุกดาหาร
การปรับปรุงสุข าภิบาลอาหารใน
ครัวเรือน บานตะกั่วปา ตําบลตะกั่วปา
อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน
ผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ โดย
ใชสนุ ทรียสนทนารวมกับทฤษฎีสราง
แรงจูงใจในการปองกัน โรค และแรง
สนับสนุน ทางสังคม ตอพฤติกรรมการ
ปองกัน วัณโรคของผูดูแล อําเภอกุฉิ
นารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
ปจจัยที่มผี ลตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน
เขตสุขภาพที่ 8

0.80

0.80
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ลําดับ
ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิช า

วัน สําเร็จ
การศึกษา

126

นางสาว
กนกวรรณ
ศรีม วง
นางสาวหทัย
ทิพย เจริญ
ศรี

อนามัย
สิ่งแวดลอม

15 มิ.ย.
60

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก
2
ชีวสถิติ

27 ก.ค.
60

127

128

นายศิวานนท
รัตนะกนกชัย

8 ก.ย.
59

129

นางสาว
อดิษา สังขะ
ทิพย

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต

10 ส.ค.
59

130

นางสาวกร
ทิพย จี้เพชร

ชีวสถิติ

10 ส.ค.
59

ชือ่ บทความ

68

ชือ่ วารสาร/เลมที่

ประสิทธิภาพการดูดซับสีจากน้ําเสีย
วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา ปที่
ยอมไหมโดยใชเถาบิทมู นิ สั เคลือบเฟอร
17 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม –
ริกคลอไรด
กันยายน 2560
ความชุกของความเสี่ยงตอการฆาตัว
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
ตายและปจจัยที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง
ปท1ี่ 7 ฉบับที3่ เดือนกรกฎาคม–
ตอการฆาตัวตายของประชากร อําเภอ
กัน ยายน2560
บานตาก จังหวัดตาก
ความเสี่ยงของการไดรับโปรเจสเตอโรน ศรีนครินทรเวชสาร คณะแพทยศาสตร
เพื่อปองกันการคลอดกอนกําหนดตอ มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 31 ฉบับที่ 6
การเกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ: การ
เดือน พฤศจิกายน-ธัน วาคม 2559
ทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและ
การวิเคราะหเมตตา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะ วารสาร วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี
โภชนาการของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ปที่ 19 ฉบับ
ตอนตน โรงเรียนในตําบลกุดปลาดุก
ที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม
อําเภอชืน่ ชม จังหวัดมหาสารคาม
2560
Association between Pesticide
the Asian Pacific Journal of
Use and Cholangiocarcinoma”
Cancer Prevention,
Asian pacific Journal of Cancer
UICC-Asia Regional Office/APOCP
Prevention
Coordination ,Vol17 , 2016

คา
น้ําหนัก
0.80

0.80

0.80

0.80

1.00
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ภาคผนวก ข
ผลงานของนักศึกษาและผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการเผยแพร
ปการศึกษา 2560
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70

รายงานผลตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2561
( ) รอบ 1 (มิย.61) ( ) รอบ 2 (30 กย.61)
ตัวชี้วัดที่ 5 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ผลรวมถวงน้ําหนัก)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัย บริการ
วิชาการ และ
โทรศัพท : 42829 บัณฑิตศึกษา

ผูจัดเก็บขอมูล : นายเกียรติศักดิ์ เกวใจ
โทรศัพท : 44580

ระดับคะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

35

40

45

50

55

ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ผลรวมถวงน้ําหนัก)

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2561
ปการศึก ษา
ปการศึกษา ปการศึก ษา
2558
2559
2560
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
164
ปริญญาโท ทั้งหมด (คน)
คิดเปนรอยละ
58.65

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา
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ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

การประชุม วิช าการ : การประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติครั้งที่ 44
จัดที่ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี : สภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษา
แหงประเทศไทยรวมกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วัน ที่ 19/10/2560
การประชุม วิช าการ : International
Conference Health Challenges in
Sustainable Development Goals (SDGs)
จัดที่ 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
การประชุม วิช าการ : International
Conference Health Challenges in
Sustainable Development Goals (SDGs)
จัดที่ 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
การประชุม วิช าการ : Health Challenges in
Sustainable Development Goals(SDGs)
จัดที่ Faculty of Public Health, Khon
Kaen University Khon Kaen : Faculty of
Public Health, Khon Kaen University
วัน ที่ 26/9/2560

0.2

1 นางสาวศรีแพร อนามัย
วิเศษศรี
สิ่งแวดลอม
แผน ก แบบ
ก2

27 ต.ค.
60

การปฏิบัตติ ามขอกําหนดดานความ
ปลอดภัยในหองปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง

2 นางสาว
จุฑ ามาศ จิว
ดํารงคกุล

สุขภาพ
ระหวาง
ประเทศ
แผน ก แบบ
ก2

12 ต.ค.
60

The influences of alcohol
marketing on alcohol
consumption of working aged
males in Khon Kaen province,
Thailand.

3 Mr.THAN
KYAW SOE

สุขภาพ
ระหวาง
ประเทศ
แผน ก แบบ
ก2

12 ต.ค.
60

Health literacy, social
determinants and overweight
and obesity among Middle
aged women in Myanmar

4 MissMALIKA
KONG

สุขภาพ
ระหวาง
ประเทศ
แผน ก แบบ
ก2

12 ต.ค.
60

Sociocultural Determinants
and Alcohol Use Disorder
among Working Population in
Cambodia

0.4

0.4

0.4
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ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

5

72

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

Ms.THAZIN
HLAING

สุขภาพ
ระหวาง
ประเทศ แผน
ก แบบ ก 2

27 ต.ค.
60

Socioeconomic Disparity and
Incomplete Antenatal Care
Practices in Kayah State,
Myanmar

0.4

6

Mr.SAW NAY
HTOO

สุขภาพ
ระหวาง
ประเทศ แผน
ก แบบ ก 2

27 ต.ค.
60

Underutilization of antennal
care services and its
associated factorsin conflictaffected areas of Karen state,
Myanmar

7

Mr.BO BO
LWIN

สุขภาพ
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

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 วัน ที่ 26/9/2560
การประชุมวิชาการ : International
Conference Health Challenges in
Sustainable Development Goals (SDGs)
จัดที่ 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
การประชุมวิชาการ : International
Conference Health Challenges in
Sustainable Development Goals (SDGs)
จัดที่ 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
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 วัน ที่ 26/9/2560

0.4

0.4

0.4

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

9

Mr.SAI
SAUNG
KHAM
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สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

สุขภาพ
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

0.4

10 Ms.NAW
HNIN EI
KYAING

สุขภาพ
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

11 Ms.NAN LIN
KHAM

สุขภาพ
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

12 Ms.HKAWN
MAI

สุขภาพ
ระหวาง
ประเทศ แผน
ก แบบ ก 2

27 ต.ค.
60

Socioeconomic disparity and
abortion among migrant in
Thailand-Myanmar border area

การประชุม วิช าการ : International
Conference Health Challenges in
Sustainable Development Goals (SDGs)
จัดที่ Room 1307, 3rd Floors at Arun
Chirawatkul Building, Public Health
Faculty,Khon Kaen University Khon
Kaen : Faculty of Public Health, Khon
Kaen University, Thailand วัน ที่
26/9/2560
การประชุม วิช าการ : International
Conference Health Challenges in
Sustainable Development Goals (SDGs)
จัดที่ Room 1307, 3rd Floors at Arun
Chirawatkul Building, Public Health
Faculty,Khon Kaen University Khon
Kaen : Faculty of Public Health, Khon
Kaen University, Thailand วัน ที่
26/9/2560
การประชุม วิช าการ : International
Conference Health Challenges in
Sustainable Development Goals (SDGs)
จัดที่ Room 1302, 3rd Floors at Arun
Chirawatkul Building, Public Health
Faculty,Khon Kaen University Khon
Kaen : Faculty of Public Health, Khon
Kaen University, Thailand วัน ที่
26/9/2560
การประชุม วิช าการ : International
Conference Health Challenges in
Sustainable Development Goals (SDGs)
จัดที่ Room 1301, 3rd Floors at Arun

0.4

0.4

0.4

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

13

Ms.NWAY
NWAY OO

สุขภาพ
ระหวาง
ประเทศ แผน
ก แบบ ก 2

27 ต.ค.
60

14

Mr.SAW
AUNG TIN
MYINT

สุขภาพ
ระหวาง
ประเทศ แผน
ก แบบ ก 2

27 ต.ค.
60

สุขภาพ
ระหวาง
ประเทศ แผน
ก แบบ ก 2

27 ต.ค.
60

15 Mr.THU YEIN
WIN

ชื่อบทความ

74

ชื่อวารสาร/เลมที่

Chirawatkul Building, Public Health
Faculty,Khon Kaen University Khon
Kaen : Faculty of Public Health, Khon
Kaen University, Thailand วัน ที่
26/9/2560
Socioeconomic disparity and
การประชุม วิช าการ : International
quality of married life of
Conference Health Challenges in
Myanmar migrant women in
Sustainable Development Goals (SDGs)
Thai-Myanmar border, Tak
จัดที่ Room 1301, 3rd Floors at Arun
province, Thailand.
Chirawatkul Building, Public Health
Faculty,Khon Kaen University Khon
Kaen : Faculty of Public Health, Khon
Kaen University, Thailand วัน ที่
26/9/2560
Hypertension and its
การประชุม วิช าการ : International
associated factors among
Conference Health Challenges in
Myanmar personnel in nonSustainable Development Goals (SDGs)
profit health organizations in
จัดที่ Room 1302, 3rd Floors at Arun
Tak province, Thailand
Chirawatkul Building, Public Health
Faculty,Khon Kaen University Khon
Kaen : Faculty of Public Health, Khon
Kaen University, Thailand วัน ที่
26/9/2560
Psychosocial determinants and การประชุม วิช าการ : International
smoking behaviors among
Conference Health Challenges in
working aged males in Bago
Sustainable Development Goals (SDGs)
Region, Myanmar
จัดที่ 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

คา
น้ําหนัก

0.4

0.4

0.4

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชื่อบทความ

16 Mr.MIN
THURA
AUNG

สุขภาพ
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

17 Mr.AUNG
WIN MIN

สุขภาพ
ระหวาง
ประเทศ แผน
ก แบบ ก 2

27 ต.ค.
60

18 Ms.THIN
THIN SOE

สุขภาพ
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
Socio Economic disparity and
contraceptive practice among
reproductive age woman in
Kayin State, Myanmar

19 Ms.AYE KHIN

สุขภาพ
ระหวาง
ประเทศ แผน
ก แบบ ก 2

27 ต.ค.
60

75

ชื่อวารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

การประชุม วิช าการ : International
Conference Health Challenges in
Sustainable Development Goals (SDGs)
จัดที่ Room 1307, 3rd Floors at Arun
Chirawatkul Building, Public Health
Faculty,Khon Kaen University Khon
Kaen : Faculty of Public Health, Khon
Kaen University, Thailand วัน ที่
26/9/2560
การประชุม วิช าการ : International
Conference Health Challenges in
Sustainable Development Goals (SDGs)
จัดที่ Room 1307, 3rd

0.4

การประชุม วิช าการ : International
Conference Health Challenges in
Sustainable Development Goals (SDGs)
จัดที่ 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
Overweight and obesity and its การประชุม วิช าการ : International
associated factors among
Conference Health Challenges in
Myanmar personnel in
Sustainable Development Goals (SDGs)
nonprofit health organizations จัดที่ Room 1307, 3rd Floors at Arun
in Tak province, Thailand
Chirawatkul Building, Public Health
Faculty,Khon Kaen University Khon
Kaen : Faculty of Public Health, Khon
Kaen University, Thailand วัน ที่
26/9/2560

0.4

0.4

0.4

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชื่อบทความ

สุขภาพ
ระหวาง
ประเทศ แผน
ก แบบ ก 2

27 ต.ค.
60

Stunting and wasting among 05 year-old Myanmar migrant
children and the associated
factors in Tak province,
Thailand

21 Ms.NAW PUE สุขภาพ
PUE MHOTE 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

22 Ms.SUN THIT สุขภาพ
WAI
ระหวาง
ประเทศ แผน
ก แบบ ก 2

27 ต.ค.
60

Socio-economic disparity and
exclusive breastfeeding
practices in Rural Kayin State,
Myanmar

20 Mr.SAW
THAN LWIN

76

ชื่อวารสาร/เลมที่

การประชุม วิช าการ : International
Conference Health Challenges in
Sustainable Development Goals (SDGs)
จัดที่ Room 1307, 3rd Floors at Arun
Chirawatkul Building, Public Health
Faculty,Khon Kaen University Khon
Kaen : Faculty of Public Health, Khon
Kaen University, Thailand วัน ที่
26/9/2560
การประชุม วิช าการ : International
Conference Health Challenges in
Sustainable Development Goals (SDGs)
จัดที่ Room 1301, 3rd Floors at Arun
Chirawatkul Building, Public Health
Faculty,Khon Kaen University Khon
Kaen : Faculty of Public Health, Khon
Kaen University, Thailand วัน ที่
26/9/2560
การประชุม วิช าการ : International
Conference Health Challenges in
Sustainable Development Goals (SDGs)
จัดที่ Room 1307, 3rd Floors at Arun
Chirawatkul Building, Public Health
Faculty,Khon Kaen University Khon
Kaen : Faculty of Public Health, Khon
Kaen University, Thailand วัน ที่
26/9/2560

คา
น้ําหนัก
0.4

0.4

0.4

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชื่อบทความ

23 Ms.THAZIN
HTWE

สุขภาพ
ระหวาง
ประเทศ แผน
ก แบบ ก 2

27 ต.ค.
60

Infection and malnutrition
among pre-school children (35years) in rural area of Mon
State, Myanmar: A cross
sectional analytical study.

24 Mr.SAW
MYAT LIN
KYWEL

สุขภาพ
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

25 Mr.AUNG
ZAW HTIKE

สุขภาพ
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

26 Mr.KYAW
THU WIN

สุขภาพ
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

77

ชื่อวารสาร/เลมที่

การประชุม วิช าการ : International
Conference Health Challenges in
Sustainable Development Goals (SDGs)
จัดที่ Room 1307, 3rd Floors at Arun
Chirawatkul Building, Public Health
Faculty,Khon Kaen University Khon
Kaen : Faculty of Public Health, Khon
Kaen University, Thailand วัน ที่
26/9/2560
การประชุม วิช าการ : International
Conference Health Challenges in
Sustainable Development Goals (SDGs)
จัดที่ Room 1302, 3rd Floors at Arun
Chirawatkul Building, Public Health
Faculty,Khon Kaen University Khon
Kaen : Faculty of Public Health, Khon
Kaen University, Thailand วัน ที่
26/9/2560
การประชุม วิช าการ : 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
การประชุม วิช าการ : International
Conference Health Challenges in
Sustainable Development Goals (SDGs)
จัดที่ Room 1302, 3rd Floors at Arun
Chirawatkul Building, Public Health
Faculty,Khon

คา
น้ําหนัก
0.4

0.4

0.4

0.4

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

27 Mr.MIN
ZAYAR LINN

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

สุขภาพ
ระหวาง
ประเทศ แผน
ก แบบ ก 2

27 ต.ค.
60

28 นายทรงเกียรติ สุขศึกษาและ
ดวงสะดี
การสงเสริม
สุขภาพ แผน
ก แบบ ก 2
(โครงการ
พิเศษ)
29 นางสาว
ชีวสถิติ แผน
ปยนันท สุภ ก แบบ ก 2
รัตนกูล

27 ต.ค.
60

30 นางสาวพิทยา
รัตน ปาน
เนาว

โภชนศาสตร
เพื่อสุขภาพ

15 ก.พ.
61

30 มิ.ย.
59

ชื่อบทความ

78

ชื่อวารสาร/เลมที่

Kaen University Khon Kaen : Faculty
of Public Health, Khon Kaen
University, Thailand วันที่ 26/9/2560
Socio economics disparities
การประชุม วิช าการ : International
and incompleted child
Conference Health Challenges in
immunization in Kayin State,
Sustainable Development Goals (SDGs)
Myanmar
จัดที่ 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
การพัฒนารูปแบบการปองกัน
การประชุม วิช าการ : ATRANS
อุบตั ิภัยจากการจราจรโดยการ
(SYMPOSIUM) ANNUAL CONFERENCE
เสริมสรางพลังอํานาจในกลุม
จัดที่ RADISSION BLU PLAZA HOTEL
ผูส ูงอายุตําบลบึงกาฬ อําเภอเมือง BANGKOK THAILAND : ASIAN
บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
TRANSPORTATION RESEARCH SOCIETY
วัน ที่ 18/8/2560
การพัฒนาการใชหลักฐานเชิง
การประชุม วิช าการ : การบริหารจัดการ
ประจักษในการใหบริการดาน
บริการพยาบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู
สุขภาพมารดาและทารกแรกเกิด:
Thailand 4.0 จัดที่ โรงแรมลายทอง
การวิเคราะหใหมโดยใช
อุบลราชธานี : สมาคมพยาบาลแหงประเทศ
Interrupted time series ในขอมูล ไทย (ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนคริน
การศึกษาแบบกอนและหลังใน
ทราบรมราชชนนี) วันที่ 24-25 สิงหาคม
สถานพยาบาลของไทยในโครงการ
24560
SEA-ORCHID
“ผลของการประยุกตใชทฤษฏีการ
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20 ฉบับที่
รับรูความสามารถดวยตนเองและ
2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
แรงสนับสนุน ทางสังคมรวมกับการ
ใหโภชนศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการปองกันโรคฟนผุใน
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
จังหวัดขอนแกน”

คา
น้ําหนัก

0.4

0.4

0.4

0.6

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

31 นางสาวปรียา
ภรณ พุม กระ
จัน ทร
32 นางสาว
ปยนันท ยะ
ภักดี

33 นางสาวณัฐขว
รรณ เหลา
สุวรรณ
34 นางสาว
เสาวลักษณ
โพธา

35 นางสาว
ประสพสุข จุ
รุทา

36 นางสาวมน
ชนก ธุระ
นนท

37 นางสาวเกษตร
สุข ศุขหงษ
ทอง

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต

10 ส.ค.
59

ชื่อบทความ

ปจจัยที่สมั พันธกบั พฤติกรรมการใช
ยาของผูป วยเบาหวานชนิดที่ 2
ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร
สาธารณสุขศา 8 ก.ย. 59 การปนเปอ นของสารสเตียรอยดใน
สตรมหา
ผลิตภัณฑเสริมอาหารและยาที่ไมมี
บัณฑิต
ขอบงใชทางการแพทยของผูป วย
โรคเบาหวานโรงพยาบาลปลาปาก
อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
สาธารณสุขศา 13 ต.ค. ปจจัยที่สมั พันธกบั การติดเชือ้ พยาธิ
สตรมหา
59
ใบไมตับซ้ําในประชาชน จังหวัด
บัณฑิต แผน
นครพนม
ก แบบ ก 2
วิทยาการ
13 ต.ค. ปจจัยที่มีความสัมพันธกบั คุณภาพ
ระบาด แผน
59
ชีวิตของผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบ
ก แบบ ก 2
เชือ้ รายใหม
ในเขตพืน้ ทีส่ าธารณสุขที่ 3 จังหวัด
อุบลราชธานี
สาธารณสุขศา 13 ต.ค. ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการเขารับการ
สตรมหา
59
ตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและ
บัณฑิต แผน
ทวารหนักของประชากรอายุ 50-70
ก แบบ ก 2
ป ในตําบลกุดน้ําใส อําเภอพนมไพร
จังหวัดรอยเอ็ด
13 ต.ค. ปจจัยที่มผี ลตอการเลี้ยงลูกดวยนม
สาธารณสุขศา
59
แมเพียงอยางเดียวนอยกวา 6 เดือน
สตรมหา
ของหญิงหลังคลอด ในอําเภอภูพาน
บัณฑิต แผน
จังหวัดสกลนคร
ก แบบ ก 2
อนามัย
13 ต.ค. ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
สิ่งแวดลอม
59
ของชุมชนรอบโรงไฟฟาชีวมวลขนาด
แผน ก แบบ
9.9 เมกะวัตต ตําบลวังสามัคคี
ก2
อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด
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ชื่อวารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20 ฉบับที่
2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

0.6

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20 ฉบับที่
2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

0.6

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20 ฉบับที่
2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

0.6

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20 ฉบับที่
2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

0.6

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร
ปที่ 20 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม
2560

0.6

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20 ฉบับที่
2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

0.6

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่ 20 ฉบับที่
2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

0.6

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

38

นางสาววิชุดา
จัน ทะศิลป

39

นางสาวธนิตา
อิม่ ทรัพย

40

นางสาวประณิดา
เลหพล

41

นายปยปราชญ
รุงเรือง

42

นางสาวณัฐมน
สมวัน

43

นางสาวทิพย
สุคนธ บุญทอง

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

สาธารณสุขศา
13 ต.ค. 59
สตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก
2
สาธารณสุขศา
27 ต.ค. 59
สตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก
2
วิทยาการระบาด 27 ม.ค. 60
แผน ก แบบ ก
2

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก
2
สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต

25 พ.ค. 60

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก
2

27 ก.ค. 60

15 มิ.ย. 60

ชื่อบทความ

ปจจัยที่มผี ลตอพฤติกรรมการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพชื ของเกษตรกร
ปลูกพริก ตําบลธาตุทอง อําเภอภู
เขียว จังหวัดชัยภูมิ
ความชุกและปจจัยของผูปกครองทีม่ ี
ความสัม พัน ธกบั การเกิดโรคฟนผุใน
เด็กอายุ 3-5 ป : กรณีศกึ ษาที่ อําเภอ
อาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด
ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั การเกิดโรค
ไตเรื้อรังในผูปวยที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา อําเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลําภู
ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั พฤติกรรม
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ของสตรี อายุ 30 – 60 ป ในตําบล
หนึ่งของอําเภอเมือง จังหวัดกาฬสิน ธุ
ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั โรคเหงือก
อักเสบของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่
1-3 ในโรงเรียนแหงหนึ่ง อําเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย
ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั การเกิดโรค
นิ่วในระบบทางเดินปสสาวะของวัย
ผูใหญ ที่อาศัยอยูที่บานทาไคร – นา
แล ตําบลนาสีน วน อําเภอเมืองจังหวัด
มุกดาหาร

80

ชื่อวารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร
ปที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2560

0.6

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร
ปที่ 20 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

0.6

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่
20 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน –
ธัน วาคม 2560

0.6

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร
หนวยงานเจาของวารสาร
ปที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม –
เมษายน 2560
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร
ปที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคมเมษายน 2561

0.6

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร
ปที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม –
เมษายน 2561

0.6

0.6

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

81

ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร/เลมที่

44

นางสาวสุพัตรา
พรมนนท

อนามัย
สิ่งแวดลอม

8 ก.ย. 59

นายณัฎฐากร
พลเขต

อนามัย
สิ่งแวดลอม

8 ก.ย. 59

46

นางสาวธีรพร
อุตรัศมี

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต

8 ก.ย. 59

วารสารการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม ปที่ 41 ฉบับที่
2 เมษายน - มิถนุ ายน 2561
วารสารการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม ปที่ 40 ฉบับที่
4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่
20 ฉบับที่ 1 มกราคม เมษายน 2560

0.6

45

47

นางสาวจนัญญา
โหงน คํา

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

13 ต.ค. 59

วารสารการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม ปที่ 40 ฉบับที่
3 กรกฏาคม-กันยายน 2560

0.6

48

นางสาววจี ทิ้ง
ชั่ว

13 ต.ค. 59

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่
20 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธัน วาคม
2560

0.6

49

นางสาวศุภิสรา
ปาเขียว

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก
2
สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต

นางสาวธนาภรณ สาธารณสุขศา
สาสี
สตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก
2
นางสาว จารุณ ี
การบริหาร
บุญไชย
สาธารณสุข

27 ก.ค. 60

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปที่
20 ฉบับที่ 3 เดือน กัน ยายน –
ธัน วาคม 2560
วารสารโรงพยาบาลสกลนครปท2ี่ 1
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน
2561

0.6

50

สถานการณการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพชื ของเกษตรกร ตําบลดงกลาง
อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูม ิ
ความเขมของแสงสวางในหองเรียนของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
การปนเปอ นของสารสเตียรอยดในยา
แผนโบราณที่ไมไดขนึ้ ทะเบียนใน
ครัวเรือน กรณีศกึ ษา: เทศบาลตําบลคู
สะคาม อําเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร
ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพเพือ่ ลดน้ําหนักใน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
อําเภอปทุม ราชวงศา จังหวัด
อํานาจเจริญ
การเปรียบเทียบการจัดการขยะของ
ประชาชนระหวางพื้นทีม่ ีระบบจัดเก็บ
ขยะ และพื้นที่ไมม ีระบบจัดเก็บขยะ
อําเภอกุสมุ าลย จังหวัดสกลนคร
พฤติกรรมการสั่งใชยาปฏิช ีวนะของ
เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั พฤติกรรม
การดูแลเทาของผูป วยเบาหวานชนิดที่
2 ตําบลคําบอ อําเภอวาริชภูม ิ จังหวัด
สกลนคร
การมีสวนรวมของผูน ําชุมชนในการ
จัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร
ขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน

วารสารการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม ปที่ 40 ฉบับที่
3 กรกฏาคม-กันยายน 2560

0.6

51

27 ต.ค. 59

10 ส.ค. 59

คา
น้ําหนัก

0.6

0.6

0.6

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชื่อบทความ

52

นางสิริลกั ษณ
วาริยศ

การบริหาร
สาธารณสุข

10 ส.ค. 59

ปจจัยที่มผี ลตอการปฏิบตั ิงานของ
สมาชิกทีมหมอครอบครัวระดับตําบล
จังหวัดขอนแกน

53

นางภคอร โจทย
กิ่ง

การบริหาร
สาธารณสุข

10 ส.ค. 59

54

นางสาววรดา
มาลา

การบริหาร
สาธารณสุข

8 ก.ย. 59

55

นายเสกสรร
นาสมจิตร

ชีวสถิติ แผน ก
แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

10 ส.ค. 60

56

นางสาวปญจมา
พร รัตนหน

1 ก.ย. 60

57

นางเพชรสมร
ไพรพยอม

58

นายสุปรีชา
โกษารักษ

การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ ก
2 (โครงการ
พิเศษ)
การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ ก
2
สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

1 ก.ย. 60

1 ก.ย. 60

82

ชื่อวารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

วารสารสํานักงานปองกันควบคุม
โรคที่ 7 ขอนแกน ปที่ 24 ฉบับที่ 2
เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม
2560
การมีสวนรวมในการปองกันควบคุมโรค วารสารสํานักงานปองกันควบคุม
ไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข โรคที่ 7 ขอนแกน ปที่ 24 ฉบับที่ 2
ประจําหมูบานชุมชนสามเหลี่ยม
เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม
เทศบาลนครขอนแกน
2560
การดูแลสุขภาพตนเองของผูป วย
วารสารสํานักงานปองกันควบคุม
เบาหวานในเขตพืน้ ที่โรงพยาบาล
โรคที่ 7 ขอนแกน ปที่ 24 ฉบับที่ 1
สงเสริมสุขภาพตําบลหวยมะหรี่ ตําบล เดือน มกราคม ถึง เมษายน พ.ศ.
โนนเมือง อําเภอโนนสัง จังหวัด
2560
หนองบัวลําภู
ความสัม พัน ธระหวางการเลี้ยงลูกดวย วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา
นมแมกับการเกิดภาวะน้ําหนักเกิน
บัณฑิตวิทยาลัย
และโรคอวนในเด็กในกลุม ประเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 18
รายไดต่ําถึงปานกลาง: การทบทวน
ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561
วรรณกรรมอยางเปน ระบบและการ
วิเคราะหเมตตา
แรงจูงใจที่ม ีผลตอการปฏิบตั ิงานของ วารสารทัน ตาภิบาล วิทยาลัยการ
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขที่
สาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัด
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริม
ขอนแกน ปที่ 29 ฉบับที่ 1
สุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร
มกราคม - มิถนุ ายน 2561

0.6

ปจจัยที่มผี ลตอการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพระดับตําบลของ
ผูอ ํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัดหนองคาย
ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาเพื่อ
สงเสริมพฤติกรรมการปองกัน โรคปริ
ทัน ตของอาสาสมัครสาธารณสุขใน
อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

0.6

วารสารวิจัยคณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
10 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม กัน ยายน 2560
วารสารทัน ตาภิบาล วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัด
ขอนแกน ปที่ 28 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561
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ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร/เลมที่

59

นางสาวรยาตรี
ภูวชินพงศ

โภชนศาสตรเพือ่
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

29 ก.ย. 60

60

นางสาวกุลธิดา
ไชยกุล

ชีวสถิติ แผน ก
แบบ ก 2

29 ก.ย. 60

วารสารวิจัยสาธารณสุข ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 10
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กัน ยายน
2560
วารสารวิจัยสาธารณสุข ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 10
ฉบับที่ 3 กรกฎา-กัน ยายน 2560

61

นางสาวณัฐธยาน
ศรีหาวงษ

29 ก.ย. 60

62

นางสาว
กรรณิการ
เบ็ญจวนิช

อนามัย
สิ่งแวดลอม
แผน ก แบบ ก
2
การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ ก
2 (โครงการ
พิเศษ)

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มี
แคลเซียมของนักศึกษาวิทยาศาสตร
บัณฑิต คณะสาธารณสุข ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประสิทธิผลของโพลิโคซานอลตอ
ระดับไขมันในเลือดและการเกาะกลุม
ของเกล็ดเลือดในผูใหญที่ไมเคยเปน
โรคหลอดเลือดหัวใจ: การทบทวน
วรรณกรรมอยางเปน ระบบและการ
วิเคราะหอภิมาน
สถานการณสขุ าภิบาลอาหารในตลาด
นัดอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

63

นายวีรวุฒิ
พุทธาอามาตย

12 ต.ค. 60

64

นางสาวจุติมา
ดอกไมพวง

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก
2 (โครงการ
พิเศษ)
ชีวสถิติ แผน ก
แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

12 ต.ค. 60

12 ต.ค. 60

คา
น้ําหนัก
0.6

0.6

วารสารวิจัยสาธารณสุข ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 10
ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน
2560
สุน ทรียทักษะผูน ําทีม่ ผี ลตอบทบาทใน วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน
การควบคุมกํากับการดําเนินงานตาม มหาวิทยาลัยขอนแกน ภาควิช า
โครงการของผูอํานวยการโรงพยาบาล เวชศาสตรชุมชน คณะ
สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดกาฬสินธุ แพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 5 ฉบับ
ที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560
ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั ความลาชา วารสารวิจัยสาธารณสุข ศาสตร
ในการรักษาผูปวยวัณ โรคปอดเสมหะ มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 10
พบเชือ้ รายใหม จังหวัดบึงกาฬ
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
2560

0.6

การเปรียบเทียบวัสดุเคลือบหลุม และ
รองฟนชนิดกลาสไอโอโนเมอรและ
ชนิดเรซินสําหรับการยึดติดและการ
ปองกันฟนผุในฟนกรามแทซี่ท1ี่ และ
ฟน กรามแทซี่ท2ี่ : การทบทวน
วรรณกรรมอยางเปน ระบบ

0.6

วารสารทัน ตาภิบาล วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัด
ขอนแกน ปที่ 29 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถนุ ายน 2561

0.6

0.6

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561
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ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร/เลมที่

65

นางสาวศศิมา
ภรณ ชาญธีระ
ประวัติ

โภชนศาสตรเพือ่
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

27 ต.ค. 60

ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
บริโภคผักของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน

วารสารวิจัยสาธารณสุข ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 10
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

0.6

66

นายวิสุทธิ์ มัช
ปาโต

27 ต.ค. 60

นางสาวนิตติยา
พร แพงคํา

ประสิทธิผลการใหโภชนบําบัดใน
ผูป วยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวย
การฟอกเลือดโดยเครื่องไตเทียม
ผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลัง
อํานาจแกผูดูแลผูป วยโรคหัวใจพิการ
แตกําเนิดที่ไดรับการผาตัดหัวใจเพื่อ
ปองกันภาวะแทรกซอนหลังการผาตัด

68

นางสาวยุภารัตน
ทุม แกว

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

27 ต.ค. 60

วารสารวิจัยสาธารณสุข ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 10
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560
การพัฒนาสุขภาพชุมชน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ภาควิชาเวช
ศาสตรชมุ ชน คณะแพทยศาสตร ป
ที่ 5 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธัน วาคม
2560
วารสารทัน ตาภิบาล วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัด
ขอนแกน ปที่ 29 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถนุ ายน 2561

0.6

67

โภชนศาสตรเพือ่
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2
สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

69

นางสาวนัทชา
นารมย

ชีวสถิติ แผน ก
แบบ ก 2

วารสารวิจัยสาธารณสุข ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 10
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

0.6

70

Mr.HLA MOE

ชีวสถิติ แผน ก
แบบ ก 1

0.6

71

นางสาวนภาลัย
พูน ศิริ

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

วารสารวิจัยสาธารณสุข ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 11
ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม
2561
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

27 ต.ค. 60

ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปองกัน
โรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
ประถมศึกษาอําเภอเวียงเกา จังหวัด
ขอนแกน
15 ก.พ. 61 วิธีการทางสถิติในงานวิจัยที่มผี ลลัพธ
หลักเปน การตายในการศึกษาระยะ
ยาว (Statistical methods in
research with outcome of
mortality data in longitudinal
study)
10 เม.ย. 61 Anaesthetic techniques for
caesarean section and
pregnancy outcomes
13 ต.ค. 59

ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการ
ปองกันโรคฟนน้ํานมผุ ของเด็กกอน
วัยเรียน ตําบลนาโพธิ์ อําเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม

คา
น้ําหนัก

0.6

0.6

0.8

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

72

นางสาวเบญจา
ลาหนองแคน

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก
2

27 ต.ค. 59

73

นางสาวธัญญ
ลักษณ ทอน
ราช

โภชนศาสตร
เพื่อสุขภาพ
แผน ก แบบ ก
2

27 ต.ค. 59

74

นายรังสรรค
แสงโทโพ

การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ ก
2

13 ต.ค. 59

75

นายวิทยา จันตุ

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

13 ต.ค. 59

76

นายสุรเกียรติ สี สุขศึกษาและ
สาร
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

13 ต.ค. 59

77

นางสาววรารัตน
โสวรรณี

13 ต.ค. 59

อนามัย
สิ่งแวดลอม
แผน ก แบบ ก
2

ชื่อบทความ

ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั ภาวะ
น้ําหนักนอยของเด็กอายุ 3-5 ป ที่
อาศัยอยูในอําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน

85

ชื่อวารสาร/เลมที่

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสิน ธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม
2560
ภาวะน้ําหนักเกินและอวนเปนปจจัย วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบ
เสี่ยงตอภาวะไตรกลีเซอไรดในเลือดสูง สุขภาพ สํานักงานสาธารณสุข
ในบุคลากรกลุม คนงานของ คณะ
จังหวัดกาฬสิน ธุ ปที่ 10 ฉบับที 2
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม
2560
แรงจูงใจที่ม ีอทิ ธิพลตอการปฏิบตั ิงาน วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
สุขภาพ
พ.ศ.2535 ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด
กาฬสินธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน
มหาสารคาม
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
ผลของโปรแกรมการใหสขุ ศึกษาโดย วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
การประยุกตใชแรงจูงใจในการปองกัน สุขภาพ
โรครวมกับ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แรงสนับสนุนทางสังคมดวยการใชสอื่
กาฬสินธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน
สรภัญญะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
สุขภาพของผูปวยโรคพยาธิใบไมตบั
ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย
จังหวัดขอนแกน
ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุข
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
ศึกษาโดยการประยุกตใชทฤษฎีแบบ สุขภาพ
แผนความเชื่อดานสุขภาพรวมกับแรง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สนับสนุน ทางสังคมในการปรับเปลี่ยน กาฬสินธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
ของหญิงตั้งครรภในวัยรุนทีม่ าฝาก
ครรภโรงพยาบาลโกสุมพิสัย อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุข าภิบาลอาหารของแผงลอย
สุขภาพสํานักงานสาธารณสุข
จําหนายอาหารในเขตเทศบาล เมือง จังหวัดกาฬสิน ธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2
นครพนมจังหวัดนครพนม
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

คา
น้ําหนัก
0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชื่อบทความ

78

พัน จาตรีหญิงพูล
ผล ดอนหอมดี

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

13 ต.ค. 59

79

นางสาวไพวัลย
กานา

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

13 ต.ค. 59

80

นางสาวฐิรพร
ไพศาล

ชีวสถิติ แผน ก
แบบ ก 2

27 ม.ค. 60

81

นายภวดล
โสภารุงเรือง

ชีวสถิติ

15 มิ.ย. 60

82

Mr.INPANH
INTHIRATH

การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ข

27 ก.ค. 60

83

นายพงษพัฒน
ธรรมธุระสาร

โภชนศาสตรเพือ่
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

27 ก.ค. 60

ผลของการประยุกตใชขนั้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รวมกับสือ่
พืน้ บาน “หมอลํากลอน”ในการ
ปองกันโรคพยาธิใบไมตับ กลุม เสี่ยงสูง
ริมอางเก็บน้ําแกงเลิงจาน จังหวัด
มหาสารคาม
ผลของการประยุกตแบบแผนความ
เชือ่ ดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุน
ทางสังคมตอการสงเสริม พฤติกรรม
การตรวจเตานมดวยตนเองของสตรี
วัยเจริญพัน ธุ อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแกน
ตัวแบบทํานายอุบัตกิ ารณการเกิดโรค
มือ เทา ปาก จากขอมูลผูปวยราย
เดือน และปจจัยดานสภาพ
ภูม ิอากาศ
ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั การเกิด
ความคลาดเคลือ่ นจากการสั่งใชยา
ของพยาบาลวิช าชีพนอกเวลา ณ
แผนกอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่งในภาค
อีสาน
แรงจูงใจที่ม ีความสัมพัน ธกับการ
ปฏิบัติงานปองกัน และควบคุม
โรคไขเลือดออกของเจาหนาที่
สาธารณสุขอําเภอ จังหวัดอัดตะปอ
สปป.ลาว
ผลของการออกกําลังกายแกวงแขน
รวมกับการควบคุมอาหารและการใช
ยาโดยการสนับสนุนของครอบครัวตอ
ระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2

86

ชื่อวารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

0.8

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

0.8

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสิน ธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 3
กัน ยายน-ธันวาคม 2560
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสิน ธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 3
เดือนกัน ยายน – ธัน วาคม 2560

0.8

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสิน ธุปท ี่ 11 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม – เมษายน 2561

0.8

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสิน ธุปท ี่ 11 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม – เมษายน 2561

0.8

0.8

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

84

นางสาวภัทร
วรรณ ชินนอก

อนามัย
สิ่งแวดลอม
แผน ก แบบ ก
2

13 ต.ค. 59

ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั โรคที่เกิด
จากอาหารเปนสื่อในประชาชน
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย

85

นางนิตยา
ลักษณะภาวรรณ

การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ ก
2

13 ต.ค. 59

86

นางจลีรัตน
ยอดสงา

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

13 ต.ค. 59

87

นางสาวอภิชญา
จําปาวงค

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

13 ต.ค. 59

88

นายภาณุพงษ
ชาเหลา

การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ ก
2

13 ต.ค. 59

89

นางสาวปทมพร
กิตติกอ ง

27 ก.ค. 60

90

นางประภัสสร
ชาลีคาร

อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย แผน
ก แบบ ก 2
การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ข

การสนับสนุนจากองคการและ
คุณลักษณะสวนบุคคลทีม่ อี ิทธิพลตอ
ความยึดมัน่ ผูกพัน ตอองคการ ของ
พยาบาลวิช าชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน
แหงหนึ่ง ในจังหวัดขอนแกน
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพโดยการประยุกตใช
วิถ ีธรรมชาติบําบัดรวมกับแนวคิด
กํากับตนเองเพือ่ ควบคุมน้ําหนักผู
ชวยเหลือคนไขทมี่ ภี าวะน้ําหนักเกิน
โรงพยาบาลขอนแกน .
ผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพดวย
การประยุกตการแพทยทางเลือกตอ
การดูแลตนเอง เพื่อลดระดับไขมันใน
เลือดในผูปวยที่มภี าวะไขมันในเลือด
ผิดปกติ โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัด
ยโสธร
สถานการณและปจจัยที่มี
ความสัม พัน ธกบั ภาวะน้ําหนักเกินและ
โรคอวนของบุคลากรสาธารณสุข ใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดสกลนคร
การศึกษาระดับเสียงและอาการ
ผิดปกติจากการสัมผัสเสียงของ
พนักงาน โรงงานผลิตกระดาษ

27 ก.ค. 60

ชื่อบทความ

แรงจูงใจที่ม ีผลตอการดูแลผูส ูงอายุ
ระยะยาวของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดขอนแกน
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ชื่อวารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

0.8

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

0.8

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสีม า ปที่ 23 ฉบับที่
2 เดือน กรกฏาคม-ธัน วาคม
2560

0.8

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคามปที่ 37
ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพัน ธ
2561
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสิน ธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม – เมษายน 2561

0.8

0.8

0.8

0.8

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชื่อบทความ

91

นางสาวศิรินันท
สุข ศรี

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต

27 ก.ค. 60

92

นางนิตยา
ลักษณะภาวรรณ

การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ ก
2

13 ต.ค. 59

93

นางสาวสะ
ใบทอง หาญบุง
คลา

วิทยาการระบาด
แผน ก แบบ ก
2

10 ส.ค. 60

ความรอบรูดานสุขภาพและการดูแล
ตนเองทีม ีความสัม พันธกบั คุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
อํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ
การสนับสนุนจากองคการและ
คุณลักษณะสวนบุคคลทีม่ อี ิทธิพลตอ
ความยึดมัน่ ผูกพัน ตอองคการ ของ
พยาบาลวิช าชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน
แหงหนึ่ง ในจังหวัดขอนแกน
ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั การติดเชือ้
มาลาเรียที่เปน โรคประจําถิ่นในจังหวัด
ราชบุรี ป พ.ศ. 2558

94

นางสาวปวีณา
นามโคตร

ชีวสถิติ แผน ก
แบบ ก 2

10 ส.ค. 60

95

นางชัยภรณ
โพธิผล

การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ข
(โครงการพิเศษ)

10 ส.ค. 60

96

นายคณพศ
แตงเมือง

10 ส.ค. 60

97

นางสาวจุลจิลา
หิน จําปา

อนามัย
สิ่งแวดลอม
แผน ก แบบ ก
2
วิทยาการระบาด
แผน ก แบบ ก
2

1 ก.ย. 60
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ชื่อวารสาร/เลมที่

วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา)
ปท1ี่ 7 ฉบับที่ 4เดือน ตุลาคม –
ธัน วาคม 2560
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
วารสารควบคุมโรค กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข ปที่ 43
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ปที่ 43 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธัน วาคม
2560
ประสิทธิผลของวิธีการทางสุข ศึกษาใน ศรีนคริน ทรเวชสาร ฝายวิชาการ
การปองกันการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ: คณะแพทยศาสตร
การทบทวนวรรณกรรมอยางเปน
มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.
ระบบและการวิเคราะหเมตตา
ขอนแกน ปที่ 32 ฉบับที่ 4
กรกฎาคม - สิงหาคม 2560
การดูแลผูป วยโรคหลอดเลือดสมอง
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
ของเจาหนาที่สาธารณสุข เครือขาย
สุขภาพ กลุม งานพัฒนายุทธศาสตร
บริการสุขภาพบานไผ-โนนศิลา
สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดกาฬสิน ธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน 2561
ปริมาณและชนิดเชือ้ ราในอากาศหอง วารสารสํานักงานปองกันและ
ทัน ตกรรม กรณีศกึ ษาโรงพยาบาล
ควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแกน ปที่ 25
ชุมชน
ฉบับที่ 3 มกราคม - เมษายน
2561
การเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาของ วารสารควบคุมโรค กรมควบคุม
โรคไขเลือดออกในพืน้ ที่
โรค กระทรวงสาธารณสุข ปที่ 43
กรุงเทพมหานครป พ.ศ. 2539-2559 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

คา
น้ําหนัก
0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรข องนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ ก
2 (โครงการ
พิเศษ)
การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ ก
2 (โครงการ
พิเศษ)
การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ ก
2
การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ ก
2 (โครงการ
พิเศษ)
การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ ก
2 (โครงการ
พิเศษ)

1 ก.ย. 60

98

นายสันติ
อุทรังษ

99

นายนครินทร
ประสิทธิ์

100

นางศิริกุล ธนู
ชาญ

101

นางสาวสิริสา
เทียมทัน

102

นายสุวิช ัย ถา
มูลเลศ

103

นางลักษณา
พรรณ แกวมูล
มุข

การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ข
(โครงการพิเศษ)

1 ก.ย. 60

104

นางสาววราภรณ
นันทวงศ

การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ข
(โครงการพิเศษ)

1 ก.ย. 60

1 ก.ย. 60

1 ก.ย. 60

1 ก.ย. 60

1 ก.ย. 60

ชื่อบทความ

ปจจัยที่มผี ลตอการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานสุขศาลาของเจาหนาที่
สาธารณสุข ในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัดกาฬสินธุ

89

ชื่อวารสาร/เลมที่

วารสารวิจัย มข . (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 17
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
2560
แรงจูงใจและบรรยากาศองคการที่ม ี
วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
ผลตอการปฏิบัติงานเฝาระวังสอบสวน บัณฑิตศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย
เคลือ่ นที่เร็วของเจาหนาที่สาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 18
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถนุ ายน
จังหวัดนครราชสีม า
2561
ปจจัยที่มผี ลตอการปฏิบตั ิงานของ
วารสาร วิจัย ม ข (ฉบับ บัณฑิต
พยาบาลเวชปฏิบัตทิ ั่วไปใน
ศึกษา) บัณฑิตศึกษา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 18
จังหวัดขอนแกน
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีน าคม 2561
ปจจัยที่มผี ลตอการดําเนินงานปองกัน วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
และควบคุม โรคพยาธิใบไมตับและ
บัณฑิตศึกษา) ปที่ 18 ฉบับที่ 1
มะเร็งทอน้ําดีของเจาหนาที่
มกราคม-มีนาคม 2561
สาธารณสุข ในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัดขอนแกน
ปจจัยการบริหารและปจจัยแหง
วารสารสํานักงานปองกันและ
ความสําเร็จที่มผี ลตอการปฏิบัติงาน
ควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแกน ปที่ 25
เฝาระวังสอบสวนเคลือ่ นที่เร็วของ
ฉบับที่ 3 มกราคม - เมษายน
เจาหนาที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาล
2561
สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด
ขอนแกน
ปจจัยที่มผี ลตอการปฏิบตั ิงานพัฒนา วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สุขภาพ กลุม งานพัฒนายุทธศาสตร
ผูอ ํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุขภาพตําบล จังหวัดขอนแกน
กาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน 2561
การสนับสนุนจากองคการทีม่ ีผลตอ
กลุม งานพัฒนายุทธศาสตร
การดูแลผูส ูงอายุกลุม ติดบาน ติดเตียง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจํา
กาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 1
หมูบาน อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
มกราคม - เมษายน 2561
รอยเอ็ด
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ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชื่อบทความ

105

นายณัฐวุฒิ
พรศิริ

1 ก.ย. 60

ระดับเสียงของหนวยบริการผูป วยใน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
อุบลราชธานี

106

นางสาววัชรา
ภรณ ยุบลเขต

อนามัย
สิ่งแวดลอม
แผน ก แบบ ก
2
อนามัย
สิ่งแวดลอม
แผน ก แบบ ก
2

107

นายอรรคพล ภู อนามัย
ผาจิตต
สิ่งแวดลอม
แผน ก แบบ ก
2

1 ก.ย. 60

108

นายปยะพงษ
ศรีสองเมือง

29 ก.ย. 60

109

นางสาววนิดา
คงแสง

การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ ก
2 (โครงการ
พิเศษ)
การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ข
(โครงการพิเศษ)

110

นางดวงใจ ไทย
วงษ

29 ก.ย. 60

111

นายพิชญพงศ
มุยคํา

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก
2
อนามัย
สิ่งแวดลอม
แผน ก แบบ ก
2

1 ก.ย. 60

1 ก.ย. 60

29 ก.ย. 60
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ชื่อวารสาร/เลมที่

วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 18
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีน าคม 2561
เปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องเชื้อเพลิง
วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา
อัดแทงจากขยะเศษใบไมที่ไดจากอัด มหาวิทยาลัยขอนแกน กอง
ดวยเครื่องอัดและอัดดวยมือ
บรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร
ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 17
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ผลของอุณหภูม ิและเวลาตอการลดลง วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
ของชนิดและปริม าณเชือ้ จุลนิ ทรียใน สุขภาพ กลุม งานพัฒนายุทธศาสตร
การอบหม่ําวัวดวยเตาไมโครเวฟใน
สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสิน ธุ
จังหวัดกาฬสิน ธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2561
แรงจูงใจและบรรยากาศองคการที่ม ี
วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
ผลตอการจัดการความรูของบุคลากร บัณฑิตศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 18
จังหวัดขอนแกน
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถนุ ายน
2561
การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
ระดับทองถิน่ หรือพืน้ ทีข่ อง
สุขภาพ สํานักงานสาธารณสุข
คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
จังหวัดกาฬสิน ธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 1
สุขภาพในองคกรปกครองสวนทองถิน่ มกราคม-เมษายน 2561
อําเภอพล จังหวัดขอนแกน
ปจจัยที่มผี ลตอคุณภาพชีวิตผูพ กิ าร
วารสารสํานักงานปองกันควบคุม
จากโรคเรื้อนในนิคมโรคเรื้อนแหงหนึ่ง โรคที่ 7 ขอนแกน ปที่ 24 ฉบับที่ 3
ในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ประเทศ กัน ยายน - ธัน วาคม 2560
ไทย
ความเขมขนของการสัมผัสฝุน ละออง วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขนาดเล็กและความผิดปกติของระบบ มหาวิทยาลัยมหาสารคามปที่ 37
ทางเดินหายใจในพนักงานโรงงานผลิต ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพัน ธ
เยื่อและกระดาษ จังหวัดขอนแกน
2561
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ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชื่อบทความ

112

นางสุพตั รา
สิมมาทัน

29 ก.ย. 60

113

นางสาวธิดารัตน
ทิพโชติ

การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ ก
2
โภชนศาสตรเพือ่
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลคุณภาพดานการดูแล
รักษาวัณโรคของเจาหนาทีส่ าธารณสุข
ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 7
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะ
โภชนาการของหญิงตั้งครรภวัยรุนใน
คลินกิ ฝากครรภ โรงพยาบาลสมเด็จ
จังหวัดกาฬสิน ธุ

114

นางภัทรกมล
พลหลา

อนามัย
สิ่งแวดลอม
แผน ก แบบ ก
2

29 ก.ย. 60

115

นางสาวศิริพรรณ
ราชรองเมือง

อนามัย
สิ่งแวดลอม
แผน ก แบบ ก
2

29 ก.ย. 60

116

นายศรกฤษณ
รักพาณิชย

วิทยาการระบาด
แผน ก แบบ ก
2

12 ต.ค. 60

117

นางสาวจุฑารัตน
หลักทรัพย

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

12 ต.ค. 60

118

นายบัญชา ณ
พัทลุง

การบริหาร
สาธารณสุข
แผน ก แบบ ก
2 (โครงการ
พิเศษ)

12 ต.ค. 60

29 ก.ย. 60
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ชื่อวารสาร/เลมที่

วารสารสํานักงานปองกันและ
ควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแกน ปที่ 24
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
2560
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
Research and Development
Health System Journal
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
การมีสวนรวมของผูป ระกอบการคาใน วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
การจัดการขยะของตลาดนัด อําเภอภู บัณฑิตศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย
เวียง จังหวัดขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 18
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
2561
การปนเปอ นจุลนิ ทรียในผลไมแปรรูป วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
ของผลิตภัณฑชมุ ชน จังหวัด
บัณฑิตศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย
หนองคาย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 18
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
2561
ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั พฤติกรรม วารสารการพยาบาลและการดูแล
ของเจาของสุนขั ในการปองกัน โรคพิษ สุขภาพ สมาคมพยาบาลแหง
สุนขั บา อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
ประเทศไทย สาขาภาคะวันออก
เฉียงเหนือ ปที่ 36 ฉบับที่ 2
เมษายน - มิถนุ ายน 2561
ผลของโปรแกรมสุขศึกษารวมกับการ วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสุข ศึกษา
ใช Application LINE ปองกันการ
และพฤติกรรมศาสตร คณะ
ตั้งครรภในนักเรียนหญิง ชัน้
สาธารณสุขศาสตร
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนแหงหนึ่งใน มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 40 ฉบับที่
จังหวัดขอนแกน
2 กรกฎาคม-ธัน วาคม 2560
ปจจัยทางการบริหารที่มผี ลตอการ
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานปองกัน และควบคุม โรค
สุขภาพ สํานักงานสาธารณสุข
ไขเลือดออกของอาสาสมัคร
จังหวัดกาฬสิน ธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 1
สาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอแวง มกราคม-เมษายน 2561
นอย จังหวัดขอนแกน
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ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชื่อบทความ

119

นางสาวจตุพร
แตงเมือง

โภชนศาสตรเพือ่
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

12 ต.ค. 60

ความสัม พัน ธระหวางความฉลาดทาง
สุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูป วยเบาหวานชนิดที่ 2

120

นางสาวอรนุช
พวงมาลัย

โภชนศาสตรเพือ่
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

12 ต.ค. 60

121

นางสาวโสภา
เหมือนประสาน

12 ต.ค. 60

122

นายณภัทรพงษ
หงษีทอง

วิทยาการระบาด
แผน ก แบบ ก
2 (โครงการ
พิเศษ)
ชีวสถิติ แผน ก
แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

123

นายเฉลิมพล
โสคําแกว

12 ต.ค. 60

124

นางสาวภัทรา
ภรณ สมนอย

125

นางสาววารีรัตน
พูลเพิม่

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)
สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)
สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

12 ต.ค. 60

12 ต.ค. 60

12 ต.ค. 60
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ชื่อวารสาร/เลมที่

วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสุข ศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร คณะ
สาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 41 ฉบับที่
1 มกราคม-มิถนุ ายน 2561
ความสัม พัน ธข องพฤติกรรมเนือยนิ่ง วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสุข ศึกษา
และภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน และพฤติกรรมศาสตร คณะ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิต สาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 41 ฉบับที่
1 มกราคม-มิถนุ ายน 2561
ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมทีม่ ี
วารสารสํานักงานปองกันควบคุม
ความสัม พัน ธกบั พัฒนาการสงสัยลาชา โรคที่ 7 ขอนแกน ปที่ 25 ฉบับที่
ในเด็กปฐมวัย อําเภอลําปลายมาศ
1 มกราคม-เมษายน 2561
จังหวัดบุรีรัม ย
ความสัม พัน ธระหวางลักษณะการ
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร
สูญเสียฟนตามดัชนีของอิช เนอรกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 21
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในมิติ
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถนุ ายน
สุขภาพชองปากของผูส ูงอายุ
2561
ผลของโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพ วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสุข ศึกษา
เพื่อการปองกัน โรคขาดสารไอโอดีน ใน และพฤติกรรมศาสตร คณะ
หญิงตั้งครรภรวมกับแรงสนับสนุนทาง สาธารณสุขศาสตร
สังคมจากสามี อําเภอภูผามาน
มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 40 ฉบับที่
จังหวัดขอนแกน
2 กรกฎาคม-ธัน วาคม 2560
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสุข ศึกษา
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพชองปาก และพฤติกรรมศาสตร คณะ
เด็กกอนวัยเรียน เพื่อปองกันโรคฟนผุ สาธารณสุขศาสตร
ของผูป กครอง ในศูน ยพัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 40 ฉบับที่
จังหวัดนครราชสีม า
2 กรกฎาคม-ธัน วาคม 2560
การประยุกตใชทฤษฎีขนั้ ตอนการ
วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสุข ศึกษา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมกับความ และพฤติกรรมศาสตร คณะ
ฉลาดทางสุขภาพในการควบคุม
สาธารณสุขศาสตร
น้ําหนักเพือ่ การปองกันโรคอวน ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 40 ฉบับที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 2 กรกฎาคม-ธัน วาคม 2560
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี

คา
น้ําหนัก
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ผลของการประยุกตใชการเสริมสราง
พลังอํานาจและความแตกฉานดาน
สุขภาพตอความแตกฉานดานสุขภาพ
ในการปองกันโรคความดัน โลหิตสูงใน
ผูส ูงวัย เทศบาลตําบลอุม เมา อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
ผลของโปรแกรมการสงเสริม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
กิจกรรมทางกาย เพื่อปองกันภาวะ
น้ําหนักเกินของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัง
หนองบัวลําภู
ผลของโปรแกรมการประยุกตใช
ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรค
รวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรค
เอดสของทหารกองประจําการ
จังหวัดนครราชสีม า

วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสุข ศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร คณะ
สาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 40 ฉบับที่
2 กรกฎาคม-ธัน วาคม 2560

0.8

วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสุข ศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร คณะ
สาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 40 ฉบับที่
2 กรกฎาคม-ธัน วาคม 2560

0.8

วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสุข ศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร คณะ
สาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 40 ฉบับที่
2 กรกฎาคม-ธัน วาคม 2560

0.8

การพยาบาลและการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปที่ 10 ฉบับที่ 3
กรกฎาคม - กันยายน 2560
การรายงานการวิเคราะหการอยูรอด ศรีนคริน ทรเวชสาร ฝายวิชาการ
ในบทความวิจัยทางสุขภาพทีต่ ีพมิ พใน คณะแพทยศาสตร
วารสารประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.
ขอนแกน ปที่ 33 ฉบับที่ 1
มกราคม-กุมภาพันธ 2561
ผลโปรแกรมสุขศึกษารวมกับสือ่ วีซีดี วารสารสุขศึกษา คณะสาธารณสุข
หนังสัน้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 40
การปองกันโรคพยาธิใบไมตับ ในกลุม
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม
เสี่ยงโรคพยาธิใบไม
2560

0.8

126

นางสาวชุ ติ
สุขศึกษาและ
มา ฆารสมบูรณ การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

12 ต.ค. 60

127

นางอารยา
จาจุม ปา

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

12 ต.ค. 60

128

นางสาวนัฏฐา
โยสาราช

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

12 ต.ค. 60

129

นางสาวโชติกา
สัตนาโค

12 ต.ค. 60

130

นางสาวดวงพร
แจมพันธ

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)
ชีวสถิติ แผน ก
แบบ ก 2

131

นางสาวพิช านี
แหลงสทาน

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

27 ต.ค. 60

27 ต.ค. 60

ผลของโปรแกรมการจัดการตนเอง
เพื่อควบคุม ระดับน้ําตาลในเลือดของ
ผูป วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับ
น้ําตาลในเลือดสูง
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คา
น้ําหนัก

ตับอายุ 40-59 ป อําเภอเสลภูมิ
จังหวัดรอยเอ็ด
132

นายณฐกร นิล
เนตร

วิทยาการระบาด
แผน ก แบบ ก
2 (โครงการ
พิเศษ)

27 ต.ค. 60

133

นางสาวเพ็ญวิภา
แกวพิภพ

วิทยาการระบาด
แผน ก แบบ ก
2 (โครงการ
พิเศษ)

27 ต.ค. 60

134

นางสาววิลาสิณี
ทองบุ

27 ต.ค. 60

135

นายฉลองพล
สารทอง

วิทยาการระบาด
แผน ก แบบ ก
2 (โครงการ
พิเศษ)
ชีวสถิติ แผน ก
แบบ ก2

136

นางสาววิลาวัลย
สุข ยา

ชีวสถิติ แผน ก
แบบ ก2

27 ต.ค. 60

137

นายวรภัทร
กระทู

ชีวสถิติ แผน ก
แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

27 ต.ค. 60

27 ต.ค. 60

ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั การเกิดโรค
หลอดเลือดสมองของผูปวยความดัน
โลหิตสูง ในพืน้ ที่จังหวัดบึงกาฬ

วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสุข ศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร คณะ
สาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 41 ฉบับที่
1 มกราคม-มิถนุ ายน 2561
ปจจัยที่ม ีความสัมพัน ธกบั สุขภาพจิต วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสุข ศึกษา
ของผูดูแลผูสูงอายุติดเตียงในอําเภอ
และพฤติกรรมศาสตร คณะ
วาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
สาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 41 ฉบับที่
1 มกราคม-มิถนุ ายน 2561
ความชุกของโรคพิษจากสารเคมีกําจัด วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัย
ศัตรูพชื ในเกษตรกรจังหวัดรอยเอ็ด:
บูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร
กรณีศกึ ษาพื้นที่โซนใต
มหาวิทยาลัยบูรพา ปที่ 12 ฉบับที่
2 กรกฎาคม-ธัน วาคม 2560
แนวโนมและการคาดการณอบุ ัตกิ ารณ ศรีนคริน ทรเวชสาร (Srinagarind
โรคมะเร็งปอด จังหวัดขอนแกน
Medical Journal) คณะ
แพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 33
ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถนุ ายน
2561
การประเมิน รายงานผลการวิจัยเชิง
วารสารวิชาการสาธารณสุข สํานัก
วิเคราะหที่ตีพมิ พในวารสารทาง
วิช าการสาธารณสุข กระทรวง
การแพทยและสาธารณสุขของไทย
สาธารณสุข ปที่ 26 ฉบับที่ 6
ตามแนวทาง STROBE
พฤศจิกายน - ธัน วาคม 2560
ความสัม พัน ธระหวางความเชื่อเรือ่ ง
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:
การเจ็บปวยของผูป กครองชาวมงและ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การมารับบริการสรางเสริมภูม ิคมุ กัน (Naresuan University Journal:
โรคดวยวัคซีนขัน้ พืน้ ฐานในเด็กอายุต่ํา Science and Technology)
กวา ๕ ป
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร ปที่ 26 ฉบับที่ 2
เมษายน-มิถนุ ายน 2561
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คา
น้ําหนัก

138

นางสาวศิริพร
แสงกุลัง

สุขศึกษาและ
การสงเสริม
สุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2

27 ต.ค. 60

ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการ
นวดเทาเพื่อลดอาการเทาชาของ
ผูป วยเบาหวานชนิดทีส่ อง
โรงพยาบาลกาฬสินธุ

0.8

139

Mr.KYAW SWA
MYA

ชีวสถิติ แผน ก
แบบ ก 1

11 ม.ค. 61

140

นางสาวน้ําเพชร
จําปาทอง

ชีวสถิติ แผน ก
แบบ ก 2

26 มี.ค. 61

BMC Neurology. BioMed
Central ปที่ 18 ฉบับที่ 2561

1

141

นายธกร เมธา
วงศกร

สุขภาพระหวาง
ประเทศ แผน ก
แบบ ก 2

21 มิ.ย. 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
Prognostic models for complete
recovery in ischemic stroke: a
systematic review and metaanalysis
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.

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ กลุม งานพัฒนายุทธศาสตร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 1
ประจําเดือนมกราคม-เมษายน
2561
Reproductive Health. BioMed
Central ปที่ 14 ฉบับที่ 1
October 2560

Journal of Public Health and
Development. ASEAN
Institute for Health
Development, Mahidol Univ.
ปที่ 16 ฉบับที่ 2 May – August
2561

1

1
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ภาคผนวก ค
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รายงานผลตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562
( ) รอบ 1 (มิย.62) ( ) รอบ 2 (30 ต.ค. 62)
ตัวชี้วัดที่ 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
ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ผลรวมถวงน้ําหนัก)

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2562
ปการศึก ษา
ปการศึกษา ปการศึก ษา
2559
2560
2561
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
120
ปริญญาโท ทั้งหมด (คน)
คิดเปนรอยละ
68.5
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ที่

ชื่อ-สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชื่อบทความ

1

Mr.HUNG KEE
HTANG

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต
(นานาชาติ)

11 ต.ค. 61

Stunting and Its Associated
Factors Among Middle School
Children in Kayah State,
Myanmar

2

Mr.KHON
AUNG ZAW
HEIN

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต
(นานาชาติ)

11 ต.ค. 61

3

Mrs.NANG
THEIN YIN

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต
(นานาชาติ)

11 ต.ค. 61

4

Mrs.NWE NI
AUNG

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต
(นานาชาติ)

11 ต.ค. 61

98

ชื่อวารสาร/เลมที่

การประชุมวิชาการ : The 2nd
National and International
Conference on Health
Challenges in Sustainable
Development Goals (SDGs):
“Universal Health Coverage”
จัดที่ KOSA hotel khon kaen :
faculty of public health,
khon kaen university วันที่
23/7/2561
Alcohol Initiation and Alcohol การประชุมวิชาการ : The 2nd
Use Disorders Among Working National and International
Age Males at Pa-O SelfConference on Health
Administered Zones, Myanmar Challenges in Sustainable
Development Goals (SDGs):
“Universal Health Coverage”
จัดที่ KOSA hotel khon kaen :
faculty of public health,
khon kaen university วันที่
23/7/2561
Risk Factors of Low Birth
การประชุมวิชาการ : The 2nd
Weight in Southern Shan
National and International
State, Myanmar: A Case
Conference on Health
Control Study
Challenges in Sustainable
Development Goals (SDGs):
“Universal Health Coverage”
จัดที่ KOSA hotel khon kaen :
faculty of public health,
khon kaen university วันที่
23/7/2561
Oral health care services and การประชุมวิชาการ : The 2nd
dental health problems
National and International
among Myanmar migrant
Conference on Health
workers in Tak province,
Challenges in Sustainable
Thailand
Development Goals (SDGs):
“Universal Health Coverage”
จัดที่ KOSA hotel khon kaen :
faculty of public health,
khon kaen university วันที่
23/7/2561

คา
น้ําหนัก
0.4

0.4

0.4

0.4
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ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชือ่ บทความ

ชือ่ วารสาร/เลมที่

5

Mrs.NAW CHA
MU MU

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต
(นานาชาติ)

11 ต.ค. 61

Dental Health Problems
among Middle School
Children and its Associated
Factors in Karen State,
Myanmar

6

MissNAW MAY
LYAR SOE

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต
(นานาชาติ)

11 ต.ค. 61

Chemical Pesticide Exposure
Preventive Practices and Their
Associated Factors Among
Farmers in Kayin State,
Myanmar

7

Mr.ZAY YAR
MOE

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต
(นานาชาติ)

11 ต.ค. 61

Accessibility to Health Care
Facilities and Home Delivery
in Naypyitaw, Myanmar

8

Mr.SI THU

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต
(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”
จัดที่ KOSA hotel khon kaen :
faculty of public health,
khon kaen university วันที่
23/7/2561
การประชุมวิชาการ : The 2nd
National and International
Conference on Health
Challenges in Sustainable
Development Goals (SDGs):
“Universal Health Coverage”
จัดที่ KOSA hotel khon kaen :
faculty of public health,
khon kaen university วันที่
23/7/2561
การประชุมวิชาการ : The 2nd
National and International
Conference on Health
Challenges in Sustainable
Development Goals (SDGs):
“Universal Health Coverage”
จัดที่ KOSA hotel khon kaen :
faculty of public health,
khon kaen university วันที่
23/7/2561
การประชุมวิชาการ : The 2nd
National and International
Conference on Health
Challenges in Sustainable
Development Goals (SDGs):
“Universal Health Coverage”
จัดที่ KOSA hotel khon kaen :
faculty of public health,
khon kaen university วันที่
23/7/2561

คา
น้ําหนัก
0.4

0.4

0.4

0.4
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ลําดับ ชือ่ -สกุล นศ.
ที่

100

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชือ่ บทความ

ชือ่ วารสาร/เลมที่
การประชุมวิชาการ : The 2nd
National and International
Conference on Health
Challenges in Sustainable
Development Goals (SDGs):
“Universal Health Coverage”
จัดที่ KOSA hotel khon kaen :
faculty of public health, khon
kaen university วันที่
23/7/2561
การประชุมวิชาการ : The 2nd
National and International
Conference on Health
Challenges in Sustainable
Development Goals (SDGs):
“Universal Health Coverage”
จัดที่ KOSA hotel khon kaen :
faculty of public health, khon
kaen university วันที่
23/7/2561

0.4

การประชุมวิชาการ : The 2nd
National and International
Conference on Health
Challenges in Sustainable
Development Goals (SDGs):
“Universal Health Coverage”
จัดที่ KOSA hotel khon kaen :
faculty of public health, khon
kaen university วันที่
23/7/2561
การประชุมวิชาการ : The 2nd
National and International
Conference on Health
Challenges in Sustainable
Development Goals (SDGs):
“Universal Health Coverage”
จัดที่ KOSA hotel khon kaen :
faculty of public health, khon
kaen university วันที่
23/7/2561

0.4

9

Mr.POE REH

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต
(นานาชาติ)

11 ต.ค. 61

Socioeconomic
Determinants and
Nutritional Status Among
Older People in Kayah
State, Myanmar

10

Mr.MIN KYI ZIN สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต
(นานาชาติ)

11 ต.ค. 61

Socioeconomic
Determinants and Quality
of Life of PLWHA in
Ayeyarwaddy Region,
Myanma

11

Mr.PYAE PHYO
AUNG

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต
(นานาชาติ)

11 ต.ค. 61

Risk factors of
Tuberculosis among
People Living with
HIV/AIDS in Southern Shan
State, Myanmar: A case
control study

12

MissCHIT MOH
MOH WIN

สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต
(นานาชาติ)

11 ต.ค. 61

Depression and Its
Associated Factors among
Middle-aged Women in
Myanmar

คา
น้ําหนัก

0.4

0.4
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ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชือ่ บทความ

ชือ่ วารสาร/เลมที่

13

Mrs.NAN
WAH WAH
AUNG

สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต
(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

14

Mr.SAW
THAR HTOO

สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต
(นานาชาติ)

11 ต.ค. 61

Home Delivery and
Associated Factors in
Kayin State, Myanmar

15

Mr.THET
NAING OO

สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต
(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

16

Mr.KYAW
THUREIN
TUN

สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต
(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”
จัดที่ KOSA hotel khon kaen :
faculty of public health, khon
kaen university วันที่
23/7/2561
การประชุมวิชาการ : The 2nd
National and International
Conference on Health
Challenges in Sustainable
Development Goals (SDGs):
“Universal Health Coverage”
จัดที่ KOSA hotel khon kaen :
faculty of public health, khon
kaen university วันที่
23/7/2561
การประชุมวิชาการ : The 2nd
National and International
Conference on Health
Challenges in Sustainable
Development Goals (SDGs):
“Universal Health Coverage”
จัดที่ KOSA hotel khon kaen :
faculty of public health, khon
kaen university วันที่
23/7/2561
การประชุมวิชาการ : The 2nd
National and International
Conference on Health
Challenges in Sustainable
Development Goals (SDGs):
“Universal Health Coverage”
จัดที่ KOSA hotel khon kaen :
faculty of public health, khon
kaen university วันที่
23/7/2561

คา
น้ําหนัก
0.4

0.4

0.4

0.4
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ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิชา

17

นางสาวณัฏฐา สุขศึกษาและ
ชํานาญยา
การสงเสริม
สุขภาพ

11 ต.ค. 61

18

Mrs.HNIN
SU WAI

สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต
(นานาชาติ)

20 ธ.ค. 61

19

Mr.ZAYAR
สาธารณสุขศา
PHYO AUNG สตรมหา
บัณฑิต
(นานาชาติ)

20 ธ.ค. 61

Utilization of Analgesics
and Its Associated
Factors among Rubber
Factory Workers in Mon
state, Myanmar

20

นางสาวพัช
อนามัย
รีญา ใจภักดี สิ่งแวดลอม

16 ส.ค. 61

21

นายกฤษฎา
จอดนอก

16 ส.ค. 61

Effect of Environmental
Factors on Water and
Excreta Temperature in
Pipe with Various
Material and
Configuration
ปจจัยที่มผี ลตอพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูปวยโรค
หลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลบึงกาฬ อําเภอบึง
กาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต

วันสําเร็จการศึกษา ชือ่ บทความ
ผลของโปรแกรมสุขศึกษา
รวมกับสือ่ วีซดี ีหนังสัน้ เพื่อ
การเสริมสรางความรอบรูทาง
สุขภาพในการปองกันอุบัตภิ ัย
จราจรจากรถจักรยานยนต
ของผูส ูงอายุ อายุ 60-69 ป
อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัด
ชัยภูมิ
Stigmatization Toward
HIV/AIDS and Depression
among People Living
with HIV/AIDS in Yangon,
Myanmar

102

ชือ่ วารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

Proceeding of 11th atrans
annual conference: young
researcher’s forum 2018
ATRANS Asian Transportation
Research Society ปที่ 11 ฉบับ
ที่ 1 สิงหาคม 2561

0.4

การประชุมวิชาการ : The 2nd
National and International
Conference on Health
Challenges in Sustainable
Development Goals (SDGs):
“Universal Health Coverage”
จัดที่ KOSA hotel khon kaen :
faculty of public health,
khon kaen university วันที่
23/7/2561
การประชุมวิชาการ : The 2nd
National and International
Conference on Health
Challenges in Sustainable
Development Goals (SDGs):
“Universal Health Coverage”
จัดที่ KOSA hotel khon kaen :
faculty of public health,
khon kaen university วันที่
23/7/2561
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 11
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถนุ ายน
2561

0.4

วารสารประสาทวิทยาศาสตร
สมาคมประสาทวิทยาศาตร ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปที่ 13
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถนุ ายน
2561

0.6

0.4

0.6

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

103

ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชือ่ บทความ

ชือ่ วารสาร/เลมที่

22

นางสาวเพ
ชรารัตน
สินธุโคตร

วิทยาการ
ระบาด

3 ก.ย. 61

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 11
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561

0.6

23

นายกรกวรรษ วิทยาการ
ดารุนิกร
ระบาด

11 ต.ค. 61

ปจจัยที่มีความสัมพันธกบั การ
ไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัด
ใหญของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ จังหวัด
กาฬสินธุ : การศึกษาแบบ
ยอนหลัง
ปจจัยที่มีความสัมพันธกบั การมี
คูนอนหลายคน ของวัยรุนใน
สถานศึกษา จังหวัดขอนแกน

0.6

24

นายวัชรพงศ
สมยา

โภชนศาสตร
เพื่อสุขภาพ

3 ก.ย. 61

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 12
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
2562
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 11
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561

25

นายผดุงศักดิ์
ศรีวาส

วิทยาการ
ระบาด

3 ก.ย. 61

0.6

26

นางสาวสุธา
ริณี สุริยนต

อนามัย
สิ่งแวดลอม

3 ก.ย. 61

การบําบัดน้ําเสียยางกอนถวย
โดยระบบบําบัดน้ําเสียแบบถัง
กรองไรอากาศ

27

นางสาว
นพรัตน
เสนาฮาด

การบริหาร
สาธารณสุข

17 ก.ย. 61

28

นายอุดม
พงษพลิ ะ

วิทยาการ
ระบาด

17 ก.ย. 61

ปจจัยที่มผี ลตอการมีสวนรวม
ของบุคลากรสาธารณสุข ใน
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด
กาฬสินธุ
การรอดชีพของผูป วยมะเร็งรัง
ไขในจังหวัดขอนแกน

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 11
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
2561
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 12
ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถนุ ายน
2562
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 12 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน 2562
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 11
ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถนุ ายน
2561 2561

0.6

เปรียบเทียบการรับรูและการ
บริโภคผลิตภัณฑอาหารพรอม
รับประทาน ประเภทแชเย็น
และแชเยือกแข็ง ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชวงวัยเจน
เนอรเรชัน่ วาย ระหวางกลุม
คณะวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกบั กลุม คณะวิชา
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปจจัยที่เกี่ยวของกับระดับ
สติปญญาของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 1 จังหวัด
อุบลราชธานี

คา
น้ําหนัก

0.6

0.6

0.6

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชือ่ บทความ

29

นางสาวนฤมล
ภูธรฤทธิ์

วิทยาการระบาด

17 ก.ย. 61

ความวิตกกังวลและความเครียด
ระหวางรอการสองกลองตรวจลําไส
ใหญ/ไสตรง ภายใตโครงการวิจัย
ตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญ/ไส
ตรง การวิจัยเชิงทดลองระดับชุมชน
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

30

นางสาวปนเพ็ชร ชีวสถิติ
ติชะรา

17 ก.ย. 61

31

นางสาวฉัตร
สาธารณสุขศาสตรมหา
ทิพย เพ็ชรชลา บัณฑิต
ลัย

11 ต.ค. 61

32

นางสาว
วรางคณา บุญ
ยงค

โภชนศาสตรเพือ่ สุขภาพ

11 ต.ค. 61

33

นางสาวปวิตรา
อภัยวงค

โภชนศาสตรเพือ่ สุขภาพ

11 ต.ค. 61

104

ชือ่ วารสาร/เลมที่

วารสารวิจัย
สาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุข
ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 11 ฉบับที่ 2
เมษายน - มิถนุ ายน
2561
ความสอดคลองของการประเมิน
วารสารวิจัย
ความจําเปนในการใสฟน เทียม
สาธารณสุขศาสตร
ระหวางผูสูงอายุกับทันตแพทย
คณะสาธารณสุข
ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 11 ฉบับที่ 4
ตุลาคม-ธันวาคม
2561
ผลของโปรแกรมการออกกําลังกาย วารสารวิจัย
ดวยยางยืดตอสมรรถภาพทางกาย สาธารณสุขศาสตร
ในผูส ูงอายุไทย
คณะสาธารณสุข
ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 12 ฉบับที่ 2
เมษายน - มิถนุ ายน
2562
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ
วารสารวิจัย
ภาวะโภชนาการของวัยแรงงานที่
สาธารณสุขศาสตร
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะสาธารณสุข
อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด
ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 11 ฉบับที่ 4
ตุลาคม-ธันวาคม
2561
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน
วารสารวิจัย
ดวนแบบตะวันตกและภาวะ
สาธารณสุขศาสตร
โภชนาการของนักเรียนชัน้
คณะสาธารณสุข
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
ศาสตร
ปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน
หนองคาย
ปที่ 11 ฉบับที่ 4
ตุลาคม-ธันวาคม
2561

คา
น้ําหนัก
0.6

0.6

0.6

0.6

0.6
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ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชือ่ บทความ

ชือ่ วารสาร/เลมที่

34

นางรพี เสียง
ใหญ

โภชนศาสตรเพือ่ สุขภาพ

11 ต.ค. 61

ความชุกภาวะโลหิตจางและภาวะทุพ
โภชนาการในผูส ูงอายุพื้นที่ รพ.สต.
บานทุงขี้ตาย ตําบลพงศประศาสน
อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ

35

นางสาวปยะพร
แซอุย

วิทยาการระบาด

11 ต.ค. 61

ปจจัยที่มีความสัมพันธกบั การฉีด
วัคซีนไมครบตามเกณฑในเด็ก 0-2 ป
โรงพยาบาลปตตานี : การศึกษาแบบ
ยอนหลัง

36

นางสาวศิรภัสร
โคตรสีวงษ

อนามัยสิ่งแวดลอม

11 ต.ค. 61

Nutrients in Nong Khod Lake

37

นางสาวจุรีภรณ
แกวจันดา

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

11 ต.ค. 61

การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ
ดานความผิดปกติทางระบบโครงราง
และกลามเนือ้ ในกระบวนการผลิต
เยื่อและกระดาษ

38

นายกฤษณะ
อุน ทะโคตร

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

ปจจัยแหงความสําเร็จและสุนทรีย
ทักษะผูน ําทีม่ ผี ลตอการประเมิน
โครงการของผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดกาฬสินธุ

วารสารวิจัย
สาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุข
ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 11 ฉบับที่ 4
ตุลาคม-ธันวาคม
2561
วารสารการสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม กรม
อนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ปที่ 41
ฉบับที่ 4 ตุลาคมธันวาคม 2561
วารสารวิจัย
สาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุข
ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 11 ฉบับที่ 3
กรกฎาคม - กันยายน
2561
วารสารวิจัย
สาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุข
ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 12 ฉบับที่ 1
มกราคม-มีนาคม
2562
วารสารวิจัย
สาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุข
ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 12 ฉบับที่ 2
เมษายน - มิถนุ ายน
2562

คา
น้ําหนัก
0.6

0.6

0.6

0.6

0.6
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ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชือ่ บทความ

ชือ่ วารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

39

นางดัชนีวรรณ
สัตยธรรม

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

บรรยากาศองคการและการ
สนับสนุนจากองคการทีม่ ผี ลตอการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑคณ
ุ ภาพและ
ผลงานบริการปฐมภูมขิ องเจาหนาที่
สาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัดชัยภูมิ

0.6

40

นายเทพอินทร
เสนียวงศ ณ
อยุธยา

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

แรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบตั ิงาน
ตามสมรรถนะหลักของนักวิชาการ
สาธารณสุขทีป่ ฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดรอยเอ็ด

41

นางสาวปรียา
นันท อวนมะ
โฮง

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

คุณลักษณะสวนบุคคลและความยึด
มัน่ ผูกพันตอองคการทีม่ ผี ลตอการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑคณ
ุ ภาพและ
ผลงานบริการปฐมภูมขิ องเจาหนาที่
สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัดมหาสารคาม

วารสารวิจัยสาธารณสุข
ศาสตร คณะ
สาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 12 ฉบับที่ 1
มกราคม-มีนาคม
2562
วารสารวิจัยสาธารณสุข
ศาสตร คณะ
สาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 12 ฉบับที่ 2
เมษายน-มิถนุ ายน
2562
วารสารวิจัยสาธารณสุข
ศาสตร คณะ
สาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 11 ฉบับที่ 4
ตุลาคม-ธันวาคม 2561

42

นางรัตนาภรณ
ประชากูล

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

สุนทรียทักษะผูน ําทีม่ ผี ลตอการ
พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
ขอนแกน

0.6

43

นางสาว
ทิพรฎาร คุย
แกวพะเนาว

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

44

นายธีรธวัช
พิมพวงค

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

วารสารวิจัยสาธารณสุข
ศาสตร คณะ
สาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 12 ฉบับที่ 1
มกราคม-มีนาคม
2562
คุณลักษณะสวนบุคคลและปจจัย
วารสารวิจัยสาธารณสุข
ทางการบริหารที่มผี ลตอการ
ศาสตร คณะ
ปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหา สาธารณสุขศาสตร
ยาเสพติดของเจาหนาที่สาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแกน
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ปที่ 11 ฉบับที่ 4
จังหวัดนครราชสีมา
ตุลาคม-ธันวาคม 2561
แรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบตั ิงาน
วารสารวิจัยสาธารณสุข
ตามมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริม ศาสตร มหาวิทยาลัย
สุขภาพตําบลติดดาวของเจาหนาที่ ราชภัฏอุบลราชธานี ป
สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริม ที่ 7 ฉบับที่ 2
สุขภาพตําบล จังหวัดรอยเอ็ด
กรกฎาคม-ธันวาคม
2561

0.6

0.6

0.6

0.6
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ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชือ่ บทความ

45

นางสุภาพร
เจือมา

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

แรงจูงใจและปจจัยทางการบริหารที่
มีผลตอการดูแลผูส ูงอายุที่มภี าวะ
พึ่งพิงของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานอําเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลําภู

46

นางสาวจันทร
เพ็ญ ภูมลู

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

47

นางสาวนิศมา
ภูมชิ ิต

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

48

นายปกรณชัย
ไกแกว

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

49

นางสาวสุภัทธา
สุขวิเศษ

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

50

นางสาวมณีรัตน การบริหารสาธารณสุข
ชางไม

11 ต.ค. 61

107

ชือ่ วารสาร/เลมที่

วารสารวิจัยสาธารณสุข
ศาสตร คณะสาธารณสุข
ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ป
ที่ 11 ฉบับที่ 3
กรกฎาคม-กันยายน
2561
แรงจูงใจและปจจัยแหงความสําเร็จ วารสารวิจัยและพัฒนา
ทีม่ ีผลตอการบริหารงานเวชภัณฑ
ระบบสุขภาพ กลุม งาน
ยา ของเจาหนาทีส่ าธารณสุขใน
พัฒนายุทธศาสตร
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 12
ฉบับที่ 1 มกราคม เมษายน 2562
คุณลักษณะสวนบุคคลและการ
วารสารวิจัยและพัฒนา
สนับสนุนจากองคการทีม่ ผี ลตอการ ระบบสุขภาพ กลุม งาน
ปฏิบัติงานสุขศาลาของอาสาสมัคร พัฒนายุทธศาสตร
สาธารณสุขประจําหมูบาน โซน 4
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 12
ฉบับที่ 1 มกราคม เมษายน 2562
คุณลักษณะสวนบุคคลและการ
วารสารวิจัยและพัฒนา
สนับสนุนจากองคการทีม่ ีอทิ ธิพลตอ ระบบสุขภาพ กลุม งาน
การปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพ
พัฒนายุทธศาสตร
ของเจาหนาที่ในโรงพยาบาล
สํานักงานสาธารณสุข
สงเสริมสุขภาพตําบล อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 12
หนองคาย จังหวัดหนองคาย
ฉบับที่ 1 มกราคม เมษายน 2562
แรงจูงใจและการสนับสนุนจาก
วารสารวิจัยและพัฒนา
องคการทีม่ ผี ลตอการจัดการความรู ระบบสุขภาพ กลุม งาน
ในการดูแลผูป วยของบุคลากร
พัฒนายุทธศาสตร
โรงพยาบาลชุมชนแมขาย
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 12
ฉบับที่ 1 มกราคม เมษายน 2562
คุณลักษณะสวนบุคคลและสุนทรีย วารสารวิจัยสาธารณสุข
ทักษะผูน ําทีม่ ผี ลตอการปฏิบัติงาน ศาสตร คณะสาธารณสุข
ตามเกณฑมาตรฐานของ
ศาสตร
ผูอ ํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
มหาวิทยาลัยขอนแกน ป
สุขภาพตําบล ในจังหวัดขอนแกน
ที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคมธันวาคม 2561
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ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

51

นางสาวรัต
นาวรรณ
พนมชัย

สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต

11 ต.ค. 61 การประเมินความเสี่ยงจากการ
ทํางานของพยาบาลแผนกผูป วย
ใน กรณีศกึ ษา โรงพยาบาลทั่วไป
แหงหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา

52

นางสาวสุวิมล
เมืองสุย

สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต

53

นายชิตกมล
ศรีชมภู

สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต

54

นางสาว
เบญจมาศ
เผยกลาง

สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต

55

นางสาวคนึง
นิจ ขอดคํา

โภชนศาสตรเพือ่ สุขภาพ

56

นายปณณวัฒน วิทยาการระบาด
โมเวียง

57

นายพงษสิทธิ์
ไกรสีห

วิทยาการระบาด

ชือ่ บทความ
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ชือ่ วารสาร/เลมที่

วารสารวิจัยสาธารณสุข
ศาสตร คณะสาธารณสุข
ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
12 ฉบับที่ 2 เมษายนมิถนุ ายน 2562
11 ต.ค. 61 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอสภาวะ
วารสารวิจัยสาธารณสุข
สุขภาพของเกษตรกรที่ใชสารเคมี ศาสตร คณะสาธารณสุข
กําจัดศัตรูพชื ปลูกสับปะรด
ศาสตร
ตําบลโนนตาล อําเภอทาอุเทน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
จังหวัดนครพนม
11 ฉบับที่ 3 กรกฏาคมกันยายน 2561
11 ต.ค. 61 ปจจัยที่มีความสัมพันธกบั การเกิด วารสารวิจัยสาธารณสุข
ภาวะแทรกซอนทางไตในผูป วย
ศาสตร คณะสาธารณสุข
เบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาล
ศาสตร
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
12 ฉบับที่ 2 เมษายนมิถนุ ายน 2562
11 ต.ค. 61 ความสัมพันธระหวางความรอบรู
วารสารวิจัยสาธารณสุข
ดานสุขภาพกับพฤติกรรมการ
ศาสตร คณะสาธารณสุข
บริโภคอาหารและกิจกรรมทาง
ศาสตร
กายของหญิงวัยกลางคน อาศัยอยู มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
ที่ตําบลโตนด อําเภอโนนสูง
12 ฉบับที่ 1 มกราคม จังหวัดนครราชสีมา
มีนาคม 2562
11 ต.ค. 61 ปจจัยที่สมั พันธกบั ภาวะ
วารสารวิจัยสาธารณสุข
โภชนาการของผูส ูงอายุในเขต
ศาสตร คณะสาธารณสุข
รับผิดชอบของโรงพยาบาล
ศาสตร
สงเสริมสุขภาพตําบลบานโนน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
สมบูรณ อําเภอปากชม จังหวัด 12 ฉบับที่ 1 มกราคม เลย
มีนาคม 2562
11 ต.ค. 61 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการ
วารสารวิจัยสาธารณสุข
ตัดสินใจมาตรวจยืนยันมะเร็ง
ศาสตร คณะสาธารณสุข
ลําไสใหญและไสตรง โดยการสอง ศาสตร
กลอง (Colonoscopy) อําเภอน้ํา มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
พอง จังหวัดขอนแกน
11 ฉบับที่ 3 กรกฏาคมกันยายน 2561
11 ต.ค. 61 ปจจัยที่มีความสัมพันธกบั ระดับ
วารสารการสงเสริมสุขภาพ
ฮอรโมนกระตุนตอมไทรอยดใน
และอนามัยสิ่งแวดลอมกรม
ทารกแรกเกิด อําเภอกุฉินารายณ อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุป 2559-2560
ปที่ 41 ฉบับที่ 4 ตุลาคมธันวาคม 2561
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ชือ่ บทความ

ชือ่ วารสาร/เลมที่

58

นายคณยศ
ชัยอาจ

วิทยาการระบาด

11 ต.ค. 61

ความรูเรื่องโรคมะเร็งลําไสใหญ
และลําไสตรงของประชากรกลุม
เสี่ยงอําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน

59

นางสาว
จุฑารัตน
แกวจันดา

วิทยาการระบาด

11 ต.ค. 61

คุณภาพชีวิตมารดาวัยรุนอายุไม
เกิน 18 ป อําเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ

60

นายธนวัฒ
เมาเม

อนามัยสิ่งแวดลอม

11 ต.ค. 61

61

นางสาวธีรดา
ปองสีดา

อนามัยสิ่งแวดลอม

11 ต.ค. 61

การประเมินการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบํารุงรักษาระบบ
ประปาหมูบ าน และคุณภาพ
น้ําประปา ในตําบลหวยยายจิ๋ว
จังหวัดชัยภูมิ
สภาวะสุขาภิบาลอาหารของราน
จําหนายกวยเตี๋ยว ในเขตตําบล
คําปาหลาย อําเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร

62

นางสาว
ชัญญาภัค
จันทดวง

อนามัยสิ่งแวดลอม

11 ต.ค. 61

ชนิดและปริมาณของชิน้ สวนทีถ่ กู
คัดแยกไดจากขยะอิเล็กทรอนิกส
ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆองชัย
จังหวัดกาฬสินธุ

63

นายสุวัฒ
นพงษ ศรี
บุดดา

อนามัยสิ่งแวดลอม

11 ต.ค. 61

ระดับเสียงรบกวนในชุมชนเมือง
จังหวัดมหาสารคาม

64

นางสาวปวีณ
รัตน มั่งมูล

อนามัยสิ่งแวดลอม

11 ต.ค. 61

สถานการณน้ําดืม่ ในโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย

65

นายเกียรติ
ศักดิ์ เชิญ
กลาง

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

ปจจัยทางการบริหารที่มผี ลตอ
การดําเนินงานการปองกันและ
การควบคุมโรคไขเลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

วารสารวิจัยสาธารณสุข
ศาสตร คณะสาธารณสุข
ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
11 ฉบับที่ 3 กรกฏาคมกันยายน 2561
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
ปที่ 11 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคมเมษายน 2561
วารสารวิจัยสาธารณสุข
ศาสตร คณะสาธารณสุข
ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
12 ฉบับที่ 1 มกราคมมีนาคม 2562
วารสารวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคมเมษายน 2562
วารสารวิชาการสาธารณสุข
ชุมชน หนวยงานเจาของ
วารสาร สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2561
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
ปที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายนธันวาคม 2561
วารสารวิชาการสาธารณสุข
ชุมชน สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ปที่ 4 ฉบับ
ที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม
2561
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ชือ่ วารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

หมูบาน อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา
66

นางสาวเพ็ญ
นภา ชาดี

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

67

นางนาตยา
แกวพิภพ

สุขศึกษาและการ
สงเสริมสุขภาพ

11 ต.ค. 61

68

นางกาญจน
วจี จตุเทน

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

69

นางสาว
จินตนา กี
เกียง

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

70

นางสาวชนา
กานต นา
พิมพ

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

71

นายณัฐพล
โยธา

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

72

นายทวีเลิศ
ชายงาม

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

คุณลักษณะสวนบุคคลและปจจัย
การบริหารทีม่ ผี ลตอการ
ปฏิบัติงานดานทันตกรรมปองกัน
ของเจาพนักงานทันตสาธารณสุข
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลจังหวัดขอนแกน
ผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบ
รูดานสุขภาพและการรับรู
ความสามารถตนเองเพือ่ สงเสริม
พฤติกรรมปองกันการตั้งครรภ

วารสารทันตาภิบาล วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรนิ ธร
จังหวัดขอนแกน ปที่ 30
ฉบับที่ 1 มกราคม 2562

0.6

วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสุข
ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 42
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2562
การบริหารความเสี่ยงของ
วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
บัณฑิตศึกษา) บัณฑิต
ชุมชน จังหวัดรอยเอ็ด
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
18 ฉบับที่ 4 ตุลาคมธันวาคม 2561
บรรยากาศองคการและการ
วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
สนับสนุนจากองคการทีม่ ผี ลตอ
บัณฑิตศึกษา) บัณฑิต
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ วิทยาลัย
ของนักวิชาการสาธารณสุขใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 19 ฉบับที่ 2 เมษายน จังหวัดเพชรบูรณ
มิถนุ ายน 2562
คุณลักษณะสวนบุคคลและ
วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
แรงจูงใจที่มีผลตอความสุขในการ บัณฑิตศึกษา) บัณฑิต
ทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุข วิทยาลัย
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
ตําบล จังหวัดเพชรบูรณ
18 ฉบับที่ 4 ตุลาคมธันวาคม 2561
ปจจัยแหงความสําเร็จและ
วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บรรยากาศองคการที่มผี ลตอการ บัณฑิตศึกษา) บัณฑิต
ทําวิจัยเพื่อแกปญหาสาธารณสุข วิทยาลัย
ของนักวิชาการสาธารณสุขใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 19 ฉบับที่ 1 มกราคม จังหวัดขอนแกน
มีนาคม 2562
บรรยากาศองคการและปจจัยแหง วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
ความสําเร็จที่มผี ลตอการ
บัณฑิตศึกษา) บัณฑิต
ปฏิบัติงานของทีมหมอครอบครัว วิทยาลัย
ระดับตําบล ในจังหวัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
หนองบัวลําภู

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชือ่ บทความ

111

ชือ่ วารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

18 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม กันยายน 2561
73

นางสาว
การบริหารสาธารณสุข
ทักษิณา บุญ
ขันธ

11 ต.ค. 61

74

นายคมกริช
ถานทองดี

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

75

นางสาวพัทธ
ชนก พุทธ
มนตสิงห

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

76

นางสาวศุมา
ลิณ ดีจนั ทร

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

77

นางนิลวรรณ
ทองพูล

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

78

นายพีรพงศ
ภูสด

การบริหารสาธารณสุข

11 ต.ค. 61

คุณลักษณะสวนบุคคลและ
สุนทรียทักษะผูน ําทีม่ ผี ลตอการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูอ ํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัด
อุดรธานี
คุณลักษณะสวนบุคคลและ
แรงจูงใจที่มีผลตอการทํางานเปน
ทีม ของผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด
อุดรธานี
ปจจัยแหงความสําเร็จและการ
สนับสนุนจากองคการทีม่ ผี ลตอ
การดําเนินงานโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลติดดาวตาม
การรับรูของเจาหนาที่สาธารณสุข
ที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัด
บุรีรัมย
แรงจูงใจและปจจัยแหง
ความสําเร็จที่มผี ลตอการ
ปฏิบัติงานแพทยแผนไทยของ
เจาหนาที่สาธารณสุขใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดเลย
แรงจูงใจและการสนับสนุนจาก
องคการทีม่ ผี ลตอการปฏิบตั ิงาน
สงเสริมสุขภาพผูส ูงอายุของ
เจาหนาที่สาธารณสุขใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดมหาสารคาม
แรงจูงใจและปจจัยแหง
ความสําเร็จที่มผี ลตอปฏิบัติงาน
คุมครองผูบริโภคของเจาหนาที่
สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัด
หนองบัวลําภู

วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) บัณฑิต
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคมกันยายน 2562
วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) บัณฑิต
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคมกันยายน 2562
วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) บัณฑิต
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคมกันยายน 2562

0.8

วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) บัณฑิต
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
19 ฉบับที่ 2 เมษายน มิถนุ ายน 2562
วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) บัณฑิต
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคมกันยายน 2562
วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) บัณฑิต
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคมกันยายน 2562

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

79

สาขาวิชา

112

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชือ่ บทความ

ชือ่ วารสาร/เลมที่

นางสาวมนฤดี การบริหารสาธารณสุข
อุดมดัน

11 ต.ค. 61

การดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิน่ หรือพืน้ ที่
จังหวัดสุรินทร

0.8

80

นางสาว
จุฑามาศ
ไทยใจดี

อนามัยสิ่งแวดลอม

11 ต.ค. 61

81

นายนัสพงษ
กลิน่ จําปา

อนามัยสิ่งแวดลอม

11 ต.ค. 61

กระบวนการพัฒนาศักยภาพการ
ดูแลตนเองของเกษตรกรเพือ่
ปองกันอันตรายจากการ ใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพชื ตําบลทับกุง
อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพชื ของเกษตรกร ตําบลปาไม
งาม อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู

วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) บัณฑิต
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
19 ฉบับที่ 1 มกราคมมีนาคม 2562
วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) ปที่ 19 ฉบับที่
2 เมษายน-มิถนุ ายน 2562

0.8

82

นายสรศักดิ์
ตันทอง

อนามัยสิ่งแวดลอม

11 ต.ค. 61

วารสารวิชาการสํานักงาน
ควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด
นครราชสีมา ปที่ 25 ฉบับที่
2 กุมภาพนธ-พฤษภาคม
2562
วารสารวิชาการสํานักงาน
ควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด
นครราชสีมา ปที่ 25 ฉบับที่
2 กุมภาพันธ - พฤษภาคม
2562

83

นางสาวธัน
นารี เจนวิถี

อนามัยสิ่งแวดลอม

11 ต.ค. 61

0.8

84

นางสาวพร
สุขศึกษาและการ
ทิวา ทบคลัง สงเสริมสุขภาพ

11 ต.ค. 61

85

นางสาวสมจิต อนามัยสิ่งแวดลอม
บุญพา

29 ต.ค. 61

86

นางสาวชวัล
ลักษณ คลัง
กลาง

1 ก.ย. 60

วารสารวิชาการสํานักงาน
ควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด
นครราชสีมา ปที่ 25 ฉบับที่
2 กุมภาพันธ - พฤษภาคม
2562
ผลของโปรแกรมการสงเสริมความ วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสุข
รอบรูด านสุขภาพตอการใช
ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
สารเคมีกําจัดศัตรูพชื ในเกษตรกร คณะสาธารณสุขศาสตร
ผูป ลูกมันสําปะหลัง อําเภอเสิง
มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 42
สาง จังหวัดนครราชสีมา
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2562
การศึกษาความรู ทัศนคติ และ
วารสารวิจัยและพัฒนา
พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัด
ระบบสุขภาพ สํานักงาน
ศัตรูพชื ของเกษตรกรผูป ลูกพริก สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
บานหนองดูน ตําบลหนองเหลา
ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคมอําเภอมวงสามสิบ จังหวัด
เมษายน 2562
อุบลราชธานี
การปฏิบัติงานปองกันและควบคุม วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
ไขเลือดออกของอาสาสมัคร
สุขภาพ กลุม งานพัฒนา
สาธารณสุขประจําหมูบานในเขต ยุทธศาสตรสาธารณสุข
ตําบลเชียงพิณ อําเภอเมือง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
จังหวัดอุดรธานี
กาฬสินธุธารณสุขจังหวัด

การบริหารสาธารณสุข
แผน ข (โครงการ
พิเศษ)

และปจจัยที่มีความสัมพันธกบั
การเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนจาก
รถจักรยานยนตในนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ.2560
ปญหาสุขภาพของพนักงานเก็บ
ขนขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ พ.ศ.2560

คา
น้ําหนัก

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชือ่ บทความ

113

ชือ่ วารสาร/เลมที่

คา
น้ําหนัก

กาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
87

นายภาณุมาศ
ทุมวัน

การบริหารสาธารณสุข
แผน ข (โครงการ
พิเศษ)

1 ก.ย. 60

88

นางสาว
กฤติยาพร
จันโท

อนามัยสิ่งแวดลอม
แผน ก แบบ ก 2

29 ก.ย. 60

89

นางสาวปยะ อนามัยสิ่งแวดลอม
นุช อาจกลา แผน ก แบบ ก 2

29 ก.ย. 60

90

นายศุภนนท
ไตรพิพฒ
ั น

29 ก.ย. 60

91

นางสาวกิตติ การบริหารสาธารณสุข
มา สรางโศก แผน ก แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

29 ก.ย. 60

92

นางสาวกุลจิ
รา แซมสี
มวง

29 ก.ย. 60

อนามัยสิ่งแวดลอม
แผน ก แบบ ก 2

การบริหารสาธารณสุข
แผน ก แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

ลักษณะสวนบุคคลและปจจัย
ทางการบริหารที่มผี ลตอการ
ปฏิบัติงานทีมเฝาระวังสอบสวน
เคลือ่ นที่เร็ว (SRRT) เครือขาย
ระดับตําบลของเจาหนาที่
สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัดอุดรธานี
การไดรับเครื่องดืม่ เกลือแรของผู
ออกกําลังกายกลางแจง

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม
- สิงหาคม 2561

0.8

วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) บัณฑิต
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
18 ฉบับที่ 4 ตุลาคม ธันวาคม 2561
ปริมาณและชนิดเชือ้ จุลนิ ทรียใน วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
อากาศในหองสมุด
สุขภาพ สํานักงาน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุป
ที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2561
ระดับเสียงในพืน้ ที่หอพักที่ใกล
วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
สถานบันเทิงรอบ
บัณฑิตศึกษา) บัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัด
วิทยาลัย
ขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
18 ฉบับที่ 4 ตุลาคมธันวาคม 2561
แรงจูงใจและการสนับสนุนจาก
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
องคการทีม่ ผี ลตอการปฏิบตั ิงาน สุขภาพ กลุม งานพัฒนา
การดูแลผูส ูงอายุระยะยาวของ
ยุทธศาสตรสาธารณสุข
เจาหนาที่สาธารณสุขใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล กาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 2
จังหวัดรอยเอ็ด
พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
บรรยากาศองคการและปจจัย
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
ทางการบริหารที่มผี ลตอการ
สุขภาพ กลุม งานพัฒนา
ปฏิบัติงานคุม ครองผูบ ริโภคดาน ยุทธศาสตรสาธารณสุข
สาธารณสุขของเจาหนาที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริม กาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 2
สุขภาพตําบลจังหวัดเพชรบูรณ
ประจําเดือน พฤษภาคม สิงหาคม 2561

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

ที่

ชือ่ -สกุล นศ.

สาขาวิชา

วันสําเร็จ
การศึกษา

ชือ่ บทความ

93

นางจิราภรณ
จตุเทน

การบริหารสาธารณสุข
แผน ก แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

29 ก.ย. 60

คุณลักษณะสวนบุคคลและ
แรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐานการดูแลหญิง
ตั้งครรภของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดรอยเอ็ด

94

นางสาว
ปรารถนา
เรืองรัตน

การบริหารสาธารณสุข
แผน ก แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

95

นางสาว
สรอยทอง
กันงา

การบริหารสาธารณสุข
แผน ก แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

96

นายอนันต
แสงอรุณ

การบริหารสาธารณสุข
แผน ก แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

97

นางจิตรา
ธํารงชัยชนะ

การบริหารสาธารณสุข
แผน ข (โครงการ
พิเศษ)

98

นายศิริโชติ
พจนสุนทร

การบริหารสาธารณสุข
แผน ข (โครงการพิเศษ)

114

ชือ่ วารสาร/เลมที่

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ กลุม งานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข สสจ.
กาฬสินฒนาระบบสุ
ธุ
ขภาพ
กลุม งานพัฒนายุทธศาสตร
สาธารณสุข สสจ.กาฬสินธุ ป
ที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
29 ก.ย. 60 ปจจัยทางการบริหารที่มผี ลตอ
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
สุขภาพ กลุม งานพัฒนา
ผูรับผิดชอบงานคุม ครองผูบ ริโภค ยุทธศาสตรสาธารณสุข
ดานสาธารณสุขในโรงพยาบาล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด
กาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 2
ขอนแกน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
29 ก.ย. 60 คุณลักษณะสวนบุคคลและ
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
แรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบตั ิงาน สุขภาพ Research and
การดูแลสุขภาพผูส ูงอายุระยะยาว Development Health
ของเจาหนาที่สาธารณสุขใน
System Journal สํานักงาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดเพชรบูรณ
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม
ถึง สิงหาคม 2561
29 ก.ย. 60 คุณลักษณะสวนบุคคลและปจจัย วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
ทางการบริหารที่มผี ลตอการ
สุขภาพ กลุม งานพัฒนา
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตรสาธารณสุข สสจ.
ของผูอ ํานวยการโรงพยาบาล
กาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 2
สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด
พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ขอนแกน
29 ก.ย. 60 สถานการณและปจจัยที่มี
วารสารแพทยนาวี กอง
ความสัมพันธกบั ภาวะซึมเศรา
วิทยาการ ศูนยวิทยาการ
ของผูป วยเบาหวานชนิดที2่ ในเขต กรมแพทยทหารเรือ ปที่ 45
จังหวัดขอนแกน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2561
29 ก.ย. 60 การปฏิบัติงานควบคุมและ
วารสารวิจัยและพัฒนา
ปองกันโรคไขเลือดออกของ
ระบบสุขภาพ กลุม งาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
พัฒนายุทธศาสตร
หมูบานในอําเภอทาบอ จังหวัด สาธารณสุข สํานักงาน
หนองคาย
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
ปที่ 11 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม
2561
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99

นางสาววานิช
รุงราม

วิทยาการระบาด แผน
ก แบบ ก 2 (โครงการ
พิเศษ)

29 ก.ย. 60

ปจจัยการเกิดวัณโรคดือ้ ยาใน
ผูป วยวัณโรค จังหวัดกาฬสินธุ

100

นางสาวพัน
ไมล วิชัย
วงษ

อนามัยสิ่งแวดลอม
แผน ก แบบ ก 2

29 ก.ย. 60

101

นางสาววรา
พร จันดา
เวียง

อนามัยสิ่งแวดลอม
แผน ก แบบ ก 2

29 ก.ย. 60

102

นายอโนราช
โยเหลา

อนามัยสิ่งแวดลอม
แผน ก แบบ ก 2

29 ก.ย. 60

103

นางสาวน้ํา
ทิพย ศรี
หนองกิจ

การบริหารสาธารณสุข
แผน ก แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

12 ต.ค. 60

104

นางสาวเพช
รัตน พันอน

การบริหารสาธารณสุข
แผน ก แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

12 ต.ค. 60

105

นางสาวรําไพ
ราชาพัฒน

การบริหารสาธารณสุข
แผน ก แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

12 ต.ค.
60

115

ชือ่ วารสาร/เลมที่

วารสารวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
ปที่ 11 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
การประเมินความเสี่ยงดานการย วารสารวิจัยและพัฒนา
ศาสตรและความผิดปกติของ
ระบบสุขภาพ สํานักงาน
ระบบโครงสรางและกลามเนือ้
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
ของเจาหนาที่ในโรงพยาบาล
ปที่ 11 ฉบับที่ 2
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัตกิ าร
วารสารวิจัยและพัฒนา
การแพทยฉุกเฉินของอาสาสมัคร ระบบสุขภาพ สํานักงาน
ฉุกเฉินการแพทย ขององคกร
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
ปกครองสวนทองถิน่ ชุมแพ
ปที่ 11 ฉบับที่ 2
จังหวัดขอนแกน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
การมีสวนรวมในการลดการ
วารสารวิจัยและพัฒนา
ปลอยกาซเรือนกระจกภายใน
ระบบสุขภาพ สํานักงาน
หอพักของนักศึกษาวิทยาลัยการ สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
สาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัด
ปที่ 11 ฉบับที่ 2
ขอนแกน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
ปจจัยทางการบริหารที่มผี ลตอ
วารสารวิจัยและพัฒนา
การปฏิบัติงานเฝาระวังทาง
ระบบสุขภาพ กลุม งาน
ระบาดวิทยาของเจาหนาที่
พัฒนายุทธศาสตร
สาธารณสุขในโรงพยาบาล
สาธารณสุข สํานักงาน
สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
รอยเอ็ด
ธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม
- สิงหาคม 2561
ปจจัยทางการบริหารที่มผี ลตอ
วารสารวิจัยและพัฒนา
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ระบบสุขภาพ กลุม งาน
ผูรับผิดชอบงานวัณโรคใน
พัฒนายุทธศาสตร
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
สาธารณสุข สํานักงาน
ตําบล จังหวัดขอนแกน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
ปที่ 11 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม
2561
บรรยากาศองคการและการ
วารสารวิจัยและพัฒนา
สนับสนุนจากองคการทีม่ ผี ลตอ
ระบบสุขภาพ กลุม งาน
ความสุขในการทํางานของ
พัฒนายุทธศาสตร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขใน สาธารณสุข สํานักงาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดนครราชสีมา
ปที่ 11 ฉบับที่ 2
ประจําเดือนพฤษภาคมสิงหาคม 2561
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106

นางสาวชุดา
กรณ อินภิ
รมภ

การบริหารสาธารณสุข
แผน ก แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

12 ต.ค.
60

การมีสวนรวมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานทีม่ ผี ล
ตอการดูแลผูส ูงอายุ อําเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี

107

นางสาวนิตยา
พันธสงา

การบริหารสาธารณสุข
แผน ก แบบ ก 2
(โครงการพิเศษ)

12 ต.ค.
60

แรงจูงใจที่มีผลตอสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด
ชัยภูมิ

108

นายคุณากร
ปาปะขา

การบริหารสาธารณสุข
แผน ข (โครงการพิเศษ)

12 ต.ค.
60

109

นางสาวศิริน
ธร ณ
หนองคาย

วิทยาการระบาด แผน
ก แบบ ก 2 (โครงการ
พิเศษ)

12 ต.ค.
60

สถานการณและปจจัยที่มี
ความสัมพันธกบั การใชยา
ปฏิชีวนะของกลุม วัยแรงงาน ใน
จังหวัดมหาสารคาม
ปจจัยที่มีความสัมพันธกบั การ
เสียชีวิตของผูปวยวัณโรคเสมหะ
บวกทีข่ นึ้ ทะเบียนรักษาที่
โรงพยาบาลหนองคายจังหวัด
หนองคาย

110

นางสาวนิรมล
ศิริมนตรี

อนามัยสิ่งแวดลอม
แผน ก แบบ ก 2

12 ต.ค.
60

การปรับปรุงสุขาภิบาลใน
ครัวเรือนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบล
โนนขวาง อําเภอบานดาน จังหวัด
บุรีรัมย

111

นางสาวกวิน
ธิดา อุปพงศ

สุขศึกษาและการ
สงเสริมสุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2 (โครงการ
พิเศษ)

12 ต.ค.
60

112

นางสาวจุฑาธิป
โยพันดุง

สุขศึกษาและการ
สงเสริมสุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2 (โครงการ
พิเศษ)

12 ต.ค.
60

ผลของโปรแกรมการสงเสริม
สุขภาพดวยการรับประทาน
อาหารคลีนรวมกับการออกกําลัง
กายเพื่อควบคุมน้ําหนักของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทมี่ ี
น้ําหนักเกิน
ผลของโปรแกรมการสงเสริม
สุขภาพในการปองกันโรคมะเร็ง
เตานมของสตรีกลุม เสี่ยง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
หนองหญาขาว อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา

วารสารวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
ปที่ 11 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
วารสารวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพ กลุม งาน
พัฒนายุทธศาสตร
สาธารณสุข สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
ธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม
- สิงหาคม 2561
วารสารวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ ปที่
34 ฉบับที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2561
วารสารวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพ กลุม งาน
พัฒนายุทธศาสตร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) บัณฑิต
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
18 ฉบับที่ 4 ตุลาคมธันวาคม 2561
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ กลุม งานพัฒนา
ยุทธศาสตร สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายนธันวาคม 2561
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ กลุม งานพัฒนา
ยุทธศาสตร สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายนธันวาคม 2561
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การศึกษา

ชือ่ บทความ

ชือ่ วารสาร/เลมที่

113

นายปรเมศร
ทิพยเดช

สุขศึกษาและการ
สงเสริมสุขภาพ แผน ก
แบบ ก 2 (โครงการ
พิเศษ)

12 ต.ค.
60

ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
การออกกําลังกายเพื่อปองกันโรค
อวนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนตน จังหวัดนครราชสีมา

0.8

114

นางสาวธัสสร
แกวเมือง

วิทยาการระบาด แผน
ก แบบ ก 2

27 ต.ค.
60

115

นายพิทยา
ธรรมวงศา

การบริหารสาธารณสุข
แผน ข (โครงการ
พิเศษ)

27 ต.ค.
60

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี กรุงเทพ ปที่ 34
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม
ถึง เดือนสิงหาคม 2561

0.8

116

นายทวีศักดิ์
ประกอบมัย

วิทยาการระบาด แผน
ก แบบ ก 2 (โครงการ
พิเศษ)

27 ต.ค.
60

ปริมาณฝุน ละอองขนาดเล็กและ
อาการผิดปกติของระบบทางเดิน
หายใจของประชาชนในพืน้ ทีผ่ ลิต
แผนหินทราย: กรณีศึกษา ตําบล
หนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา
สถานการณและปจจัยที่มี
ความสัมพันธกบั ความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของ
ผูป วยความดันโลหิตสูง จังหวัด
อุดรธานี
ปจจัยที่มีความสัมพันธกบั การ
ปองกันตนเองของผูฉีดพนสาร
กําจัดศัตรูพชื อําเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ กลุม งานพัฒนา
ยุทธศาสตร สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายนธันวาคม 2561
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับ
ที่ 3 กันยายน-ธันวาคม
2561

0.8

117

นางสาวทักษพร วิทยาการระบาด แผน
ฝอดสูงเนิน
ก แบบ ก 2 (โครงการ
พิเศษ)

118

นางสาวปาริชาติ วิทยาการระบาด แผน
ภูติยา
ก แบบ ก 2 (โครงการ
พิเศษ)

119

นางสาวเลิศนภา อนามัยสิ่งแวดลอม
คลองแคลว
แผน ก แบบ ก 2

120

นายพศิน
ทันมัง

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ กลุม งานพัฒนา
ยุทธศาสตร สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน ธันวาคม 2561
27 ต.ค. ปจจัยที่มีความสัมพันธกบั การเกิด วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
60
โรคไตเรื้อรังในผูป วยเบาหวาน
สุขภาพ สํานักงานสาธารณสุข
ชนิดที่ 2 โรงพยาบาลหนองบัว
จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับ
แดง จังหวัดชัยภูมิ
ที่ 3 กันยายน-ธันวาคม
2561
27 ต.ค. 60 ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอ
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
ความเครียดของพนักงานบริษทั สุขภาพ สํานักงานสาธารณสุข
ผลิตเบเกอรี่แหงหนึ่งใน จังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่
ขอนแกน
2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
27 ต.ค. 60 ประสิทธิภาพการสรางตะกอน วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
ทางเคมีในการบําบัดน้ําเสียจาก สุขภาพ สํานักงานสาธารณสุข
กระบวนการผลิตแมพมิ พโลหะ จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่
3 กันยายน-ธันวาคม 2561
27 ต.ค. 60 สถานการณเสียงรบกวนในเขต วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
เทศบาลนครขอนแกน
สุขภาพ กลุม งานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม 2561

อนามัยสิ่งแวดลอม
แผน ก แบบ ก 2

คา
น้ําหนัก

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

การวิเคราะหผลงานที่ไดรับการเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2559-2561

118

ที่

ชือ่ -สกุล นศ.
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คา
น้ําหนัก

121

นางสาวสุพา
ภรณ คนอง
เดช

อนามัยสิ่งแวดลอม
แผน ก แบบ ก 2

27 ต.ค. 60

สถานการณฝนุ ละอองใน
สิ่งแวดลอมอําเภอสิรนิ ธร
จังหวัดอุบลราชธานี

0.8

122

นางสาวปณณช สุขศึกษาและการ
นุตม ชอบจิตร สงเสริมสุขภาพ แผน
ก แบบ ก 2 (โครงการ
พิเศษ)

27 ต.ค. 60

123

นางสาว
ขจรวรรณ
วงษสังข

โภชนศาสตรเพือ่
สุขภาพ แผน ก แบบ
ก2

7 ธ.ค. 60

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่
3 กันยายน - ธันวาคม 2561

0.8

124

Ms.LUONG
THANH BAO
YEN

ชีวสถิติ แผน ก แบบ
ก1

19 ม.ค. 61

ผลของการประยุกตใชทฤษฎี
ความสามารถแหงตนและแรง
สนับสนุนทางสังคมตอ
พฤติกรรมการปองกัน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของ
ผูใหญทมี่ ภี าวะกอนเบาหวาน
ในตําบลชีวาน อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
ภาวะโภชนาการของผูป วย
มะเร็งเตานมที่ไดรบั เคมีบําบัด
ทีม่ ารับบริการ ณ ศูนยรังสี
รักษาและเคมีบําบัด
โรงพยาบาลศูนยขอนแกน
Mode of delivery and
pregnancy outcomes in
preterm birth

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ ปที่ 11 ฉบับที่
3 กันยายน - ธันวาคม 2561
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ กลุม งานพัฒนา
ยุทธศาสตร สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ป
ที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน ธันวาคม 2561

วารสารวิจัย มข. ฉบับ
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 18
ฉบับที่ 4 OctoberDecember 2561

0.8

0.8
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ประวัติผูเขียน
นายเกียรติศักดิ์ เกวใจ
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
สังกัด งานวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่อยู 259/6 หมูที่ 3 ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
Email : kkiatt@kku.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปการศึกษา 2546 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศกึ ษา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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